
 
 

 



 
 

Úspěšná reprezentace žáků ZŠ Žulová v republikovém 

semifinále 
Florbalový tým chlapců dosáhl vynikajícího výsledku v celostátní 

florbalové soutěži škol. Díky vítězství v okrskovém kole, okresním kole 

a nakonec i v krajském finále, se chlapci kvalifikovali do turnaje o 

postup na republikové finále. Ten se konal v Kopřivnici, kam se 

nominovali zástupci Moravskoslezského a Zlínského kraje.  

V prvním utkání jsme nastoupili proti ZŠ  J. Šoupala Ostrava, která je 

základnou hráčů Baníku Ostrava. Už od první minuty bylo patrné, že 

fyzicky jsou na tom tito kluci skvělě. Úvodní tlak soupeře jsme ale 

přečkali a postupně získali nad utkáním kontrolu. Po bezbrankové první 

třetině jsme ve druhém dějiství soupeře zatlačili do defenzívy a po 

krásné akci Nečesala s Kadlecem zakončil Křivohlávek do poloodkryté 

branky. Ve třetí třetině získal soupeř díky několika vyloučením převahu 

a dvě minuty před koncem dokázal dvěmi rychlými brankami utkání 

otočit. Vzápětí ale rozhodčí nařídil trestné střílení za hraní v brankovišti, 

které s přehledem Křivohlávek proměnil. Navíc těsně před koncem 

Křivohlávek zužitkoval vynikající přihrávku Hampla a rozhodl tak o 

našem senzačním vítězství 3:2.  

Ve druhém utkání nás čekal soupeř ze školy E. Zátopka ve Zlíně. Tuto 

školu pro změnu navštěvují hráči extraligového hokejového klubu, 

včetně několika reprezentantů, kteří se nám postavili. Na palubovce 

byla hned patrná jiná organizace hry a vynikající práce s florbalkou. 

Utkání z našeho pohledu zásadně ovlivnilo velmi necitlivé vyloučení 

našeho hrače, kterého trefil míček zezadu do hlavy. V této přesilovce 

jsme inkasovali rychlou branku. Soupeř se následně zatáhl do obrany a 

čekal na rychlé brejky. Nám dělalo problém se přes velmi důrazného 

soupeře dostat do zakončení, i když jsme více jak polovinu utkání měli 

jednoznačnou převahu. Co přes vynikající obranu prošlo, pochytal 

zázračně brankář. Ve třetí třetině jsme už museli hru otevřít, což soupeř 

využíval k rychlým protiútokům, ale i Stavinoha v naší bráně chytal 



 
 

výborně. Utkání definitivně rozhodla druhá branka soupeře tři minuty 

před koncem, následně soupeř přidal třetí při naší powerplay. 

Turnaj nakonec skončil bodovou rovností všech tří mužstev, bohužel 

celkové skóre rozhodlo, že do celorepublikového finále na náš úkor 

postoupili hráči Ostravy. Celkově skončilo účinkování našeho týmu 

v této soutěži obrovským úspěchem a nezbývá než klukům 

pogratulovat a poděkovat. 

Reprezentovali: Stavinoha, Hampl, Nečesal, Křivohlávek, Koláček, 

Kadlec, Blažek, Račák, Palička, Prokel, Šlampa, Linhart, Juřík. 

Petr Vylíčil 

 

  

 



 
 

Boží hora 
 

Tereza Slusarzová 

Boží hora, boží hora 

vidíme ji vždycky zdola. 

Na vršku je kaplička, 

vypadá dost maličká. 

 

Boží horu máme rádi 

schází se tam kamarádi. 

Zahrajeme si na schovku, 

pak si sedneme na lávku. 

 

Koukáme se z vršku dolů, 

 vidíme naši školu. 

Uvidíme i svůj byt, 

tady by měl každý jít. 

 

Marie Macečková 
Hora jako Říp, 

vždy mám chuť se tam projít. 

Nasbírám houby, květiny a ovoce, 

až oslepí mě slunce divoce. 

 

Tak krásný pocit to je, 

jak ze všech stran vítr duje. 

A slunce jak kvítek se rozzáří 

a hřejivým teplem tvář mi prozáří. 

Tomáš Salva 
Boží hora, tam dobré hříbky jsou, 

lepší se nedají naleznout. 

Hříbků je tu dost, 

ber, co ti unese koš. 

 



 
 

Kateřina Šlampová 
V Žulové je Boží hora, 

je to kostel jako nic, 

Kostel to je nádherný 

za ním vidím do hranic. 

 

Na podzim tam chodíme, 

skáčeme, běžíme, jezdíme, 

Je to super jít tam na výlet, 

je to paráda koukat na výhled. 

 
 

Blízký lom 
 

Kateřina Vašutová  

V nedalekém kraji 

kde je mlha krájí, 

je blízký lom 

a za ním velký strom. 

 

U blízkého lomu 

na vysokém stromu, 

veverky si hrají 

a oříšky si louskají. 

 

Je tam ticho a klid, 

to přinutí se zasnít. 

Nejkrásnější lom je, 

když už domů se jde. 

  
 

 

 



 
 

Josef Gazdík  

Blízko domu krásný lom. 

U lomu tam stojí strom. 

Krásná voda, krásný les, 

na ostrůvku velká klec. 

V kleci velká holubice 

u ní času strávím více. 

  

Rudolf Palička 
Za lesem hlubokým 

blízký lom žulový. 

Plavat sem chodíme, 

trochu se bojíme. 

 

Okolo něj spousty stromů, 

dlouhá cesta trvá domů. 

Chodíme tam s kluky rádi, 

vždyť jsme nejlepší kamarádi. 

  

Gabriela Křístková 
V našem kraji to je krás, 

více nežli lidských ras. 

Lomů je zde víc než dost, 

chodíme tam pro radost. 

 

Táborový oheň plane, 

více nežli lidské dlaně. 

Voda, to je můj ráj, 

       moc rád mám tento kraj.  

  



 
 

 

Poznáš kdo to je? Ozvi se na 
neexistujiciemailuzenáčzoznambodkaeska 



 
 

Velikonoce 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a 

podle jejich pojetí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností v 

pohanských tradicích a oslavách jara, ačkoli si jejich počátky 

mnohé společnosti vykládají různě. Podle katolické tradice jsou 

Velikonoce vyvrcholením 40denního postního období. Jejich termín 

je pohyblivý a určuje se podle prvního jarního úplňku, jelikož slunce 

a měsíc měly od pradávna rozhodující vliv na určování času. 

Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po 

rovnodennosti. Mohou tedy proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 

25. dubnem. Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest 

postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve 

udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, 

Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná neděle. 

Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá 

pojmenování. Zatímco na Modré pondělí bylo v minulosti zvykem 

neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. Na Škaredou 

středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které byly 

posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli. Lidé by se ten 

den neměli mračit, aby jim to nezůstalo po zbytek roku. 

 

 



 
 

A je tady opět soutěž! Pohádky - pro 4. a 5. třídu 

Někdo popletl názvy českých pohádek. Opravíš je? 

1. Tři zlaté rohy děda Všeználka 

___________________________________________ 

2. Sedmero hlodavců 

____________________________________________________ 

3. Krátký, Úzký a Slepý 

__________________________________________________ 

4. O Slunečníku, Kulečníku a Deštníku 

______________________________________ 

5. Pták Plameňák a liška Eliška 

____________________________________________ 

6. O krocánkovi a krůtičce 

________________________________________________ 

7. Pekáčku, peč! 

________________________________________________________ 

8. Blondýnka 

___________________________________________________________ 

9. Princ Auauau 

_________________________________________________________ 

10. Uhelka 

_______________________________________________________________ 

Opravené názvy odevzdej vyučujícím českého jazyka. Na tři vylosované čeká 

odměna. 



 
 

Tip na výlet 

Rychlebské stezky 
Jedná se o ucelenou síť stezek speciálně upravených pro zábavnou 

jízdu na horském kole v těsném kontaktu s přírodou. 

Všechny stezky začínají a končí v obci Černá Voda u Informačního centra RS. 

Nejsou to tedy trasy z bodu A do bodu B, ale uzavřené okruhy. Návštěvník 

nemusí řešit logistiku přesunů. 

Vše funguje společně se souvisejícími službami IC, které zahrnují 

půjčovnu celoodpružených kol, výuku jízdy na MTB, informační servis včetně 

zajištění ubytování, občerstvení, cykloprodejnu, prodej upomínkových 

předmětů, mytí kol. 

Myšlenka Rychlebských stezek v Černé Vodě se zrodila na jaře roku 

2008. Nápad vytvořit síť stezek pro terénní cyklistiku přišel z Walesu, kde již 

15 let budují obdobné traily. 

Chtěli využít jedinečný terén Sokolího vrchu, který tvoří hlavní panoráma 

Černé Vody. Terénní podmínky jsou zde odlišné od zbytku Rychlebských hor. 

Množství žulových balvanů, skalek, zatopených lomů, hluboké bukové lesy, to 

vše vybízí k vyjížďce. 

Půl roku práce zabralo hledání a mapování starých stezek, které se 

pomalu ztrácely ve vegetaci. Pomohla stará německá mapa z roku 1938 (i tak 

dalo práci zakreslené stezky najít). Hranice porostů se totiž od války změnily, 

a tak bylo nutné nejdříve najít staré hraniční kameny a podle nich se 

zorientovat. 

Stezky, které se našly, byly většinou široké 50 až 80 cm, často zručně 

skládány z kamene a vedly mnohdy jinak neprostupným terénem. Našli se až 

na pár úseků v kritickém stavu. Po zmapování bylo dalším nelehkým úkolem 

vybrat nejzachovalejší a nejatraktivnější úseky a logicky je pospojovat do 

prvních ucelených tras.  

V květnu 2009 se zahájili oficiálně práce na stezkách pod vlastní hlavičkou  

Slavnostní otevření proběhlo 12.9.2009 

Rychlebské stezky o.s..  



 
 

 

 

Jakub Vaníček, Kateřina Ondruchová 

 



 
 

Výtvarné práce našich žáků 
 

 

                                                                                           Lucie Kujalová 


