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Starší žáci nejlepší v Olomouckém kraji! 

Po vítězství v okresním kole jsme se zúčastnili krajského finále v 
Olomouci. Turnaj byl rozlosován do 2 skupin. V prvním utkání 
jsme narazili na soupeře z Uničova. Po většinu zápasu jsme byli 
jednoznačně lepší, ale převahu se nám podařilo zúročit až 2 
minuty před koncem brankou Křivohlávka. Ve druhém zápase 
jsme jednoznačně porazili Zábřeh 5:1, i když nás soupeř zaskočil 
aktivitou a úvodní brankou. Naštěstí jsme do poločasu zvládli 
skóre otočit a druhý poločas se odehrál pod naší kontrolou. Díky 
dvěma výhrám jsme do semifinále postoupili z 1. místa. V něm 
jsme se utkali s Prostějovem. Z úvodního tlaku jsme vytěžili 
rychlou branku. Ve zbytku zápasu jsme se zaměřili na pozornou 
defenzívu a rychlé protiútoky. Tato taktika se nám vyplatila. 
Soupeře jsme nepustili k žádné nebezpečné střele a sami jsme z 
brejku ve druhém poločase přidali druhý gól a postoupili tak do 
finále. Ve finále na nás čekal nejsilnější soupeř, který během 
turnaje také neztratil ani bod – Přerov. V tomto utkání jsme podali 
nejlepší výkon turnaje, soupeře jednoznačně přehráli a díky tomu 
zvítězili 3:1. Tím jsme si zajistili vítězství a postup do moravského 
finále, kde se popereme o postup do celostátního finále.  

VÝSLEDKY:  

ZŠ Žulová – ZŠ Uničov 1:0 (Křivohlávek)                                    

ZŠ Žulová – ZŠ Zábřeh 5:1 (2x Kadlec, Šlampa, Hampl, Palička)  

Semifinále: ZŠ Žulová - ZŠ Prostějov 2:0 (2x Křivohlávek)   

Finále: ZŠ Žulová – ZŠ Přerov 3:1 (Křivohlávek, Koláček, 
Kadlec)  

                  Text: Petr Vylíčil  



 
 

  

 

Školu reprezentovali: Stavinoha - Hampl, Nečesal, Prokel, Račák, 
Šlampa - Křivohlávek, Kadlec, Koláček, Blažek, Juřík, Palička  

 



 
 

Děvčata ZŠ Žulová opět třetí v kraji  

Dne 4. 12. se děvčata 6. a 7. ročníku naší školy zúčastnila 
krajského kola soutěže ve florbalu. Turnaj za účasti pěti vítězů 
okresních kol se konal v házenkářské hale v Hranicích na 
Moravě. První zápas proti Šumperku naše děvčata prohrála 2 : 0 
po samostatném nájezdu a jednom šťastném úniku soupeřek. 
Druhý zápas proti pozdějšímu vítězi celého turnaje jsme prohráli 
jen těsně 1 : 0. V obou zápasech jsme nebyli slabším soupeřem, 
bohužel při nás nestálo střelecké štěstí. Třetí zápas proti 
Prostějovu jsme jasně vyhráli 3 : 0 (Latzelová 2, Šlampová) a 
tímto výsledkem jsme se dostali zpět do boje o možnou medaili. 
V posledním zápase jsme porazili školu z Přerova 1 : 0 
(Langerová) a zajistili si krásné 3. místo ze všech zúčastněných 
škol Olomouckého kraje.  
    Naši školu výborně reprezentovala tato děvčata: Macečková 
Marie, Nevolová Michaela, Latzelová Petra, Prokelová Lucie, 
Šlampová Kateřina, Fiorová Sára, Langerová Kateřina a 
Zeleňáková Diana. 

Text a foto Jan Daniel 

 



 
 

Doplňuj rčení – pro 6. a 7. třídu 
 

1. Chudý jako kostelní _______________. 

2. _______________ má velké oči. 

3. Studený jako psí _______________. 

4. Všude dobře, _______________nejlíp. 

5. Utáhneš ho na vařené _______________. 

6. Je pomalý jak _______________. 

7. Dobrá rada nad _______________.  

8. Chová se jako slon v _______________. 

9. Zdravý jako _______________.  

10. _______________ je nejlepší kuchař. 

11. Neví, kde mu _______________ stojí. 

12. _______________ moudřejší večera. 

13. Za dobrotu na _______________. 

14. Jde mu to jak psovi _______________. 

15. Jména _______________ na všech sloupích. 

16. Lež má krátké _______________. 

Doplněná rčení odevzdej vyučujícím českého jazyka. 

Tři vylosovaní dostanou malou odměnu.  

  



 
 

Zimní pranostiky 

Čím chladnější zima, tím teplejší léto. 

Dobře oblečeným se mráz uctivě klaní, špatně oblečené zraní. 

Hodně sněhu - hodně trávy. 

Holomrazy - úrody vrazi. 

Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

Je-li nebe čisté, potrvá déle zima jistě, pak-li sněží nebo hřmívá, 
jaro jistě v blízku dlívá. 

Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné. 

Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude. 

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí. 

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 

Lenivého v zimě ani pec nezahřeje. 

Není-li v zimě sněhu, nebude v létě hub. 

Nepromrzne-li půda, úrody dá poskrovnu. 

Nezamrzne-li po celou zimu kámen ve vodě, potom mrazy uhodí 
až v březnu a tu zima bývá nejkrutější.  

Rampouchy na stříšce, hojnost mléka v dížce. 

 



 
 

Tajenka 
 

1. dům pro auto 

2. vánoční ryba 

3. luštěnina 

4. křestní jméno bývalého prezidenta 

5. původní obyvatelé ameriky 

6. pomocník farmáře  

7. chladné roční období 

8. zelenina, když ji krájíš pláčeš 

9. suchá tráva  

 

  

    
          

 

 
        

     
          

     

   
              

   
              

              
   

 
          

    

   
              

   
        

   



 
 

Valentýn svátek, 14. února  
 

Valentýn nebo častěji Valentin je latinské jméno, odvozené od 

slova valens, které znamená „zdravý“, „silný“, „zdravím kypící“.  

Z historických dokumentů vyplývá, že svátek zamilovaných není 

převzatý svátek z Ameriky, ale skutečnou událostí, která se 

zrodila jako památka na upáleného mnicha. Ten v Římě ve druhé 

polovině 3. století tajně oddával proti zákazu císaře Claudiuse II. 

zamilované páry. Zákaz sňatků byl vyhlášen z nezájmu mužů 

opouštět rodiny a účastnit se bitev za svého císaře. Mnich byl 

vězněn a roku 296 14. února upálen. Na jeho počest pak vznikla 

tradice posílání Valentýnských přáníček "Od tvého Valentýna" 

což byla i poslední slova upáleného mnicha. U nás obnovená 

tradice našla své místo až po roce 1989 a těší se stále většímu 

zájmu. 

 

 

  



 
 

Práce našich spolužáků 

Kocour Garfield 

     Můj kocour se jmenuje Garfield, ale říkám mu „Gárfi“. Jsou mu 
dva roky. Je to šlechtěný angorský kocour. Jeho barva je zrzavá 
s nádechem krémové, náprsenku má jen krémovou. Je moc 
heboučký a chlupatý. Hlavičku má kulatou, vypadá to, jako by 
měl hřívu. Tělíčko má malé a také trochu tlusté, ocásek je dlouhý. 
Je to chlupáč! Oči má žluté a trochu hnědé, čumáček má růžový 
a malinký, flíček na něm černý. Nejraději si hraje s bambulkami 
nebo se mazlí. Jeho oblíbené jídlo je tvrdý sýr a ovocné mléko. 
Umí krásně poprosit a škemrat o něco dobrého.  

Rád chodí na procházky. Nesnáší, když mu sahám na 
ocas. Jeho místo je v koutě na gauči nebo na křesle. Má rád, 
když ho nosím nebo když ho češu. Jinak je velmi hodný. Za jinou 
kočku bych ho nevyměnila, mám ho moc ráda.   

Nikol Gavlasová, 6. třída 

Pes Art 

     Můj pes se jmenuje Art. Je mu šest let, lidských čtyřicet dva. 
Je to velký pes -  český fousek. Vypadá jako velká hnědá kulička. 
Má bílé tlapky, malý ocásek. Má hnědý studený čumák, hnědé 
oči, velké vousy na tlamě a dlouhé placaté uši.  

Je to urážlivý pes, který aportuje, běhá za autem, když 
jedeme v lese. Když mu ukážu prstem – sedne si a dá mi packu. 
Umí unikátně lovit zvěř, už několikrát ulovil u babičky omylem 
kočku, donesl i zajíce z lesa. Najde hodně hub, když jsme na 
houbách. Občas mu dám nezdravé granule, ale má je rád. Když 
mu jdu dát kosti a maso, je úplně šťastný, a když mu to dám do 
misky, může se toho užrat. Je to hodný věrný pejsek, beru ho 
jako svého bratra. Vždy se těším, když jede Art s námi do lesa a 
když je se mnou na sedačce. Čumákem mě žduchá do ruky, 
abych ho hladil. A když mu dám PET láhev, dělá s ní rachot a 
žvýká ji. 



 
 

     Mám ho moc rád, i když mě někdy chytne za bundu. 

Kuba Ondráček, 6. třída 

Můj králík 

    Táta a máma chovají králíky. S chovem jim pomáhám. Oblíbila 
jsem si králíka, který se narodil v září 2013, právě když jsem 
začala navštěvovat Základní školu v Žulové – 6. třídu. 
     Naši králíčci, protože tvoří součást naší rodiny, mají jména. 
Samci se jmenují Burda a Majda, samice Miluna a té se na 
podzim narodil králík, kterého jsem pojmenovala Tulíšek. 
Je to králík domácí, který má čtyři měsíce. Jak se časem ukázalo, 
je to samička. Přestože má mužské jméno, rozhodli jsme se, že 
mu ho ponecháme. Měří asi třicet centimetrů, váží kolem jednoho 
kilogramu. Má tmavohnědou srst. Jeho šedá ouška a hnědé oči 
tvoří spolu s čumáčkem a vousky velmi roztomilý obličej. 
     Chováme ho v králikárně, kde se o něho staráme. Má rád 
seno, jablka, obilí, tvrdý chleba i tvrdé rohlíky. Nejraději má 
čerstvě nasečenou trávu s vojtěškou, pravidelně mu dáváme 
vodu. Staráme se i o čistotu kotce. Stejnou péči věnujeme i 
ostatním králíkům. 
     Každý den s Tulíškem trávím volné chvíle. Chodím s ním po 
zahradě, naučila jsem ho chodit po schodech a také umí najít 
cestu do své králikárny. Pozná mě po hlase, vždy mě přivítá 
svým škrábáním na dveře kotce. 
     S Tulíškem se mazlím už od jeho narození, proto je to můj 
nejoblíbenější králík – můj mazlíček. 

Adélka Jehličková, 6. třída 

Křeček Nela 

     Můj křeček se jmenuje Nelča, má dva roky, je malý. Je to 
křeček džungarský. 
     Je hnědošedočerný. Má krásně jemnou srst. Má dvě malé uši, 
krásné černé oči, malý nos. Drápky jsou hnědé. 



 
 

     Je agresivní, někdy je hodný. Hodně spí – tak čtyři nebo pět 
hodin denně. Umí šplhat, chytat mouchy, skákat. Jí jídlo pro 
křečky, někdy i mouchy. Moc nepije. Nejradši si hraje s ruličkou 
od toaletního papíru. Mám ho rád, protože je hodný na lidi a 
protože se kamarádí s mým psem Dášou a kočkou. Hodně si s 
ním hraji, beru ho u babičky na trávu a tam jí trávu, různé 
broučky, nejradši mravence. Když ho pohladím, občas piští, je to 
zajímavý zvuk. 
     Naše kočka se na něj dívá a asi ho chce sníst. Je pomalý jako 
šnek, občas za den ani nevyleze. Má ostré zuby, už mě i 
pokousal. 
     Je to můj nejvěrnější kamarád,  když za ním přijdu, je hodně 
šťastný. 

Jirka Mžourek, 6. třída 

 

Andulka 
     Moje andulka je kluk a jmenuje se Pepík. Má asi tři roky. Měří 
třináct centimetrů. Je to andulka vlnkovaná. 
     Barvu má zelenožlutou, zelenou, černou, tmavě modrou a 
hnědou. Zobák je hnědožlutý, ozobí má světle modré, nohy jsou 
taky hnědožluté.  
     Vždy, když ho vytáhneme z klece, hrozně nadává, ale jinak je 
hodný. Jeho oblíbená hračka je plastový ptáček, kterého pořád 
klove do hlavy a do zobáku. Taky miluje svoje zrcadlo, u kterého 
sedí skoro půl dne. Když zpívá, tancuje – vlastně chodí ze strany 
na stranu, mává křídly atd. 
     Mám ho ráda, protože jsem ho dostala k narozeninám. Starám 
se o něj, učím ho mluvit a nechávám ho proletět, proto mě má 
rád. Moje sestra možná dostane k narozeninám samičku a 
možná budeme mít i malá ptáčátka. Má rád, když ho masíruju 
palcem a ukazováčkem vzadu na hlavě. 

Natálka Paschkeová, 6. třída 

 



 
 

Historie Olympijských her 
Zakladateli byli staří Řekové. Z kultových ceremoniálů vyrostly 

postupně gymnastické hry mladých příslušníků rodu před přijetím 

mezi dospělé. Hlavní částí her byly fyzické zkoušky zdatnosti a 

statečnosti. Původ olympijských her není historicky doložen. 

Sahá do bájesloví a vypráví o něm několik pověstí. 

Novověké olympijské hry 

Rozvoj sportu ve druhé polovině 19. století si vynutil vznik 

národních sportovních svazů a prvních mezinárodních federací. 

O jejich sjednocení se zasloužil francouzský baron Pierre de 

Coubertin. Pokusil se nejprve spojit sportovní svazy ve své zemi 

a pak v zahraničí roku 1892 poprvé vystoupil před veřejnost 

s myšlenkou obnovit antické hry, z jeho podnětu se uskutečnila 

roku 1894 v Paříži mezinárodní konference. Třináct zemí na ni 

vyslalo své zástupce, dalších 21 zemí písemně ohlásilo souhlas 

s jejím usnesením. Konference na návrh Řecka rozhodla 

uspořádat první novodobé olympijské hry v roce 1896 v Aténách. 

Sídlo Mezinárodního olympijského výboru je ve švýcarském 

Lausanne. 

Text přísahy pronese vybraný sportovec pořádající země: 
Jménem všech závodníků slibuji, že vystoupíme na olympijských 
hrách jako čestní soupeři, poslušni pravidel, která je řídí, 
s přáním zúčastnit se jich v rytířském duchu pro slávu sportu a 
čest našich družstev.  

 

 



 
 

Kdo pro Česko získá medaile?  

 

Martina Sáblíková 

Rychlobruslení 
Obhájkyně dvou zlatých a jedné stříbrné 
medaile bude v Soči patřit bezesporu k 
našim největším favoritům. 

 

Hokejová reprezentace - Hokej 

 
Nominace Aloise Hadamczika možná vyvolala rozporuplné 
názory veřejnosti, na druhou stranu budeme mít tým 
napěchovaný velmi kvalitními hráči a naděje na zisk vzácných 
kovů tak zdravě žije. Připomeneme si 
Nagano 1998? 

Lukáš Bauer - Běh na lyžích 

 
Lukáš se na ZOH cítí být řádně 
připraven a v kondici. V 36 letech by mu kovové ohodnocení v 
Soči velmi slušelo. Jeho nejsilnějším 
závodem bude jistě 15 km klasickým 
stylem. Držme palce! 

 

http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/clanky/38-kdo-pro-cesko-ziska-medaile-kandidatu-je-dost
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/rychlobrusleni
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/hokej
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/hokej/nominace-cr
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/beh-na-lyzich


 
 

Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec - 

Biatlon 

Ve světových pohárech Gába v nedávné 

době ukořistila soupeřkám celkem čtyřikrát 

nejcennější kov, místo na olympijskou 

medaili jistě ve své vitríně ještě najde! 

Ondra má také super formu, což před nedávnem dokázal 

například vítězstvím ve světovém poháru v Norsku.                                      

Jan Matura - Skok na lyžích 

Pátý ve Val di Fiemme, nedávný vítěz ve 
dvou světových pohárech, desátý v 
celkovém pořadí... Honza chce určitě v Soči 
dokázat, že medaile se dá pro česko i 
vyskákat. 

Karolína Erbanová - Rychlobruslení 

Na posledních OH ještě jako juniorka, nyní již 
mezi elitou. Dravá závodnice s velkým 
potenciálem i aktuální formou. 

Michal Březina - Krasobruslení 
Třetí na posledním mistrovství Evropy a pod 
taktovkou bývalého vítěze OH Viktora 
Petrenka bude chtít Michal jistě překvapit 
svět svým unikátním čtverným flipem, který 
ve svém repertoáru  nikdo jiný nemá. 

http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/biatlon
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/skoky-na-lyzich
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/rychlobrusleni
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/krasobrusleni


 
 

 

Šárka Strachová (dříve Záhrobská) - Alpské lyžování - 

slalom 

 

Šárka si ve Vancouveru dojela pro třetí místo, stala se mistryní 

světa v roce 2007 a po překonaných 

zdravotních potížích je již plně fit a těší se, že 

si z Ruska přiveze kromě zážitků i něco více... 

Šárka byla navíc zvolena naším vlajkonošem 

pro úvodní ceremoniál v Soči. 

Šárka Pančochová - Snowboard 

Třiadvacetiletá dračice již ukázala svůj um a 

perfektní umístění na mistrovství světa, v sérii 

World Snowboard Tour i na X-Games. Ráda by do 

své sbírky přidala i úspěch na olympijských hrách. 
 

 

http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/alpske-lyzovani
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/alpske-lyzovani
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/alpske-lyzovani/41-ceskou-vlajku-v-soci-ponese-strachova
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/alpske-lyzovani/41-ceskou-vlajku-v-soci-ponese-strachova
http://olympijske-hry-sochi-2014.cz/sporty/snowboarding

