
 
 

 

 



 
 

Budoucnost 

Někdo bude bydlet v domě, 

někdo v paneláku, 

někdo bude pracovat hodně 

a někdo zůstane na pracáku. 

Každý z nás bude mít děti, 

holku nebo kluka, ne? 

Avšak mějme na paměti, 

záleží, jak je vychováme. 

Po pár letech, 

až ze školy odejdeme, 

zasteskne se po těch dětech, 

kterými jsme byli a už nebudeme. 

V dnešní době už děti nejsou, 

proměnily se v dospěláky. 

A když už konečně ven vylezou, 

daj si leda francouzáky. 

Měli bychom se nad sebou zamyslet, 

ne všichni, ale většina. 

Když budeme svou pomoc sdílet, 

můžeme být všichni jedna rodina. 

Míša Nevolová 

 

 

 



 
 

Poznáš mě? 

1) Jsem nápadný strom savan střední Afriky. Mohutností kmenů a 

rozložitostí korun připomínáme letité duby. Dožíváme se vysokého 

věku, až tisíců let. Kmeny dosahují při výšce zhruba 15 m téhož nebo až 

dvojnásobného průměru. Nejdolejší větve jsou mohutné a značně 

křivolaké. Pětičetné listy v období sucha opadávají. Květy se otvírají až 

večer a opylují je drobní netopýři. Dužnaté, okurkovité plody visí na 

stopkách dlouhých až 1 metr. 

Moje dřevo je měkké, pórovité a lehké. Hodí se na stavbu plavidel, na 

plováky rybářských sítí i k výrobě papíru. Z lýkových vláken lze splétat 

lana a hrubé tkaniny. Mladé listy se upravují jako salát nebo špenát, z 

dužnaté nakyslé dřeně tobolek připravují domorodci občerstvující nápoj. 

Odvarem z olejnatých semen, obsahujících hořkou látku s účinkem 

chininu, léčí horečky a úplavici. 

Ve vykotlaných kmenech nalézají domorodci vodu, jež se tam 

nahromadila za období dešťů, i útulek před nepohodou. Někdy si dutinu 

dokonce upraví na trvalejší obydlí. Nezřídka poslouží také jako hrobka. 

První zprávy o nás přinesl do Evropy jeden benátský obchodník, který 

nás údajně spatřil kolem r. 1456 na Zeleném mysu. 

2) Jsem prastará olejnina, původem snad z jihovýchodní Afriky, odkud 

jsem se už v dávných dobách dostala do Indie. Připomínám vzhledem 

náprstník. Olej se tlačí ze zploštělých žlutavých semen, jež dozrávají v 

hranolovitých čtyřpouzdrých tobolkách. Semeny zbavenými osemení se 

v Orientě a ve Středomoří sype pečivo jako u nás mákem. Můj olej je 

hodnotný a trvanlivý. Používá se v kuchyni, potravinářském průmyslu, 

lékařství, v osobní hygieně i v technice. Pokrutiny jsou vydatným 

jadrným krmivem. 

V arabských pohádkách Tisíce a jedné noci mělo slovo _______ 

kouzelnou moc, odhalovalo skryté poklady. Rčení „_______, otevři se!“ 

platí pro plody, jež je nutno sklízet nezralé, zavřené. 



 
 

Utvoř jména – soutěž pro 6. a 7. třídu 

 

1. Jména děvčat: 

TAK JI - ……….. 

RVALA AS OJ - ……….. 

ANI DAR - ……….. 

PARTE - ……….. 

DALI MUL - ……….. 

ORLÍ ANKA - ……….. 

KAM ONI - ……….. 

I MUŠLE - ……….. 

 

2. Jména chlapců: 

PLAVE - ……….. 

VÍM DRALI - ………. 

POP ROK - ………. 

SVAL I MOR - ………. 

IVO MLSAL - ………. 

AR SOK - ………. 

ROBIT - ………. 

NIVA - ………. 

 

 

Správná jména odevzdej vyučujícím českého jazyka do týdne, 

kdy časopis vyšel. V „krčku“ se dozvíš, kdo byl vylosován. 

Čeká na tě drobná cena. 
 

 



 
 

Básně na téma Prázdniny – 4. třída 

(slova: pohoda, voda, stan, slunce) 

 

Slunce svítí do bazénu 

a já se v něm koupu, 

až vylezu z bazénu, 

na houpačce se houpu. 

Evžen Čáslava 

Prázdniny jsou pohoda, 

slunce svítí na můj stan. 

U vody to bylo dobré, 

když jsem plaval sám. 

Denisa Kouřilová 

Když ráno vstanu, 

vidím rosu na svém stanu. 

Pohoda je nevšední lahoda, 

když slunce svítí 

a šplouchá voda. 

Daniel Holomek 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Slunce pálí, voda teče, 

jsou to super prázdniny. 

U stanu se opalujem 

a jsme prostě v pohodě, 

odpoledne půjdem všichni na lodě. 

Kateřina Tillová 

Voda teče přes kameny, 

slunce svítí na vodu. 

Voda šplouchá na stan, 

voda pramení, 

je to velká pohoda. 

Užívám si prázdniny, 

slunce suší stan. 

Skáču šipky do vody, 

moc se mi to líbilo, 

voda je moc fajn. 

Daniel Syrovátka 

Tábořím já u vody, 

je to velká pohoda. 

Slunce hodně pálí. 

Vlezu si já do stanu 

a dám si asi šlofíka. 

Anna Krčmářová 

 
 
 



 
 

Rozhledna na Borůvkové Hoře - Javorník, Travna 

Na hoře již v minulosti dvě dřevěné rozhledny stály, ale nikdy 

nevydržely déle než deset let. Nová věž proto bude mít kovovou 

konstrukci, obloženou dřevem. Pod rozhlednou vznikne přístřešek pro 

turisty pro případ nepříznivého počasí. 

Historie rozhledny a chaty na Borůvkové hoře: 

Historie lázeňské rozhledny na Borůvkové hoře (898 m) se začala psát v 

70. letech 19. století. Byla to nevelká dřevěná stavba, postavená správou 

lázní Landek (Landeck) těsně při hranicích tehdejšího Pruska s 

Rakousko-Uherskem. Rozhledna umožňovala návštěvníkům lázní nejen 

výhled do Kladska a na Králický Sněžník, ale i na druhou stranu do 

Slezska a na Moravu. 

Rozhledna na Borůvkové Hoře - Javorník, Travná Lázeňská rozhledna 

však brzy zchátrala a novou vyhlídkovou věž na jejím místě postavila v 

roce 1890 již turistická organizace. Byla to místní sekce Kladského 

turistického spolku (Glatzer Gebirgs Verein – GGV, 1880), kterou 

podpořila obec Landek bezplatným poskytnutím stavebního dřeva a 

moravskoslezský turistický spolek finanční podporou. Nová rozhledna 

byla pak hojně navštěvována jak lázeňskými hosty, tak i turisty z 

Kladska a Slezska, zejména z Javorníku. Po deseti letech se však pod 

dvěma turistkami z Javorníku prolomily schody, došlo k vážným 

zraněním a odškodnění stálo sekci značnou částku peněz. Při obhlídce 

rozhledny se pak zjistilo, že většina dřeva je ztrouchnivělá. Než se 

podařilo turistické sekci rozhlednu strhnout, zchátralá stavba se 11. září 

1900 sama pod náporem větru zřítila. 

Několik let pak trvaly dohady o tom, zda novou rozhlednu na vrcholu 

Borůvkové hory má postavit moravskoskoslezská nebo opět kladská 

turistická organizace. Protože však v té době byl Moravskoslezský 

sudetský spolek MSSGV již silně zadlužený stavbou rozhledny na 

Pradědu, ujala se nové stavby opět turistická sekce v Ladeku. Dřevo jí 



 
 

znovu poskytla obec a finanční prostředky získala od dárců, k nimž 

patřila i javornická sekce MSSGV. Tentokrát byla rozhledna postavena 

podle plánů ing. Huberta Utnera z Javorníku jako dřevěná stavba s 

prostornou vyhlídkovou terasou ve výšce 21 metrů. Slavnostně byla 

otevřena 30. srpna 1908. Vedle ní pak byla vybudována jednoduchá 

ochranná chýše, kde bylo možno získat prosté občerstvení. 

Současná a konečná podoba rozhledny: 

Rozhledna na Borůvkové Hoře - Javorník, Travná Rozhledna na 

Borůvkové Hoře - Javorník, Travná 

Když se po 14 letech rozhledna opět zřítila, ujala se nakonec nové 

stavby javornická sekce MSSGV. Po letech soustřeďování prostředků a 

váhání však Javorničtí postavili na moravské straně hranice místo 

rozhledny chatu. Byla vybudována opět podle plánů ing. H. Utnera a 

otevřena 29. května 1930. Po druhé světové válce však chata zanikla a 

nebyla již obnovena. 

Přístup na rozhlednu: Přístup na rozhlednu je po turistických cestách od 

Javorníku, Travné, Bílé vody a Polska. Nejblíže lze auto odstavit v 

Travné u přechodu, popř. u staré celnice, přes Travnou byla až k 

přechodu opravena silnice a přechod bude po vstupu České republiky a 

Polska do Schengenského prostoru EU otevřen i pro osobní auta. Od 

celnice se vydáte po lesní cestě doprava a dojdete až na turistický 

rozcestník "Nad Travnou". Odtud pokračujte po modré turistické značce 

až na rozcestník "Borůvková hora" a odtud po červené turistické značce 

na vrchol hory k rozhledně. K rozcestníku "Nad Travnou" se dostanete 

rovněž přímo z Travné po modré turistické značce. Nejbližší hraniční 

přechody pro pěší a cyklisty jsou v Travné a v Bílé Vodě, pro 

automobilová vozidla do 12t v Bílem Potoku. Konstrukce rozhledny: 

Výhled z rozhledny: 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

Indonésie po stopách lidojedů 
 

Dne 7. dubna Jsme se zúčastnili unikátního vzdělávacího 

projektu Planeta Země 3000 s přírodovědně – historicky - 

zeměpisným přesahem určený pro žáky 4. - 9. tříd základních 

škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. 

Letos se konal  11.ročník.   

Projekt byl rozdělen do jednotlivých částí: ORANGUTAN 

BORNEJSKÝ, OHNIVÝ KRUH PACIFIKU, SOPKY, ŽLUTÉ 

PEKLO, BALI - OSTROV BOHŮ, ŽIVOT V KORÁLOVÉM MOŘI, 

EKOLOGICKÝ PROBLÉM PALMY OLEJNÉ, NEOBVYKLÉ 

TRADICE, TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, ASIJSKÉ TROPICKÉ 

PLODINY, NOVÁ GUINEA. 

První částí programu byl národní park Tanjung. V něm jako 

v jednom z mála žijí vzácná zvířata a to orangutani bornejští. Jelo 

se tam lodí po řece. Bylo by nebezpečné chodit džunglí. U 

orangutanů můžeme vidět velmi výrazný pohlavní dimorfismus. 

Raději se jim nic nedělo, aby je nezranili. 

Ve druhé části nám povídali o sopkách. Říká se jim ohnivý kruh 

Pacifiku. Táhne se po celé délce pobřeží. V této části nalezneme 

75% všech aktivních sopek světa.  

Ve třetí části nám popisovali těžbu síry. Nejdříve ji roztavili, 

odlámali a nesli kolem 4 km pěšky do nejbližší osady. Adamovi 

naložili 40 kg a ani to nezvládl. Jeden 60-ti letý domorodec 

vynese 2x denně alespoň 90 kg. Za jednu donášku dostanou 

pouhých 80,-Kč. Je to nefér.  



 
 

Ve čtvrté části se vypravili na ostrov Bali. Přezdívá se ostrov 

bohů, díky klidu a míru, který tady převládá. Turistický ruch na 

Bali je velmi přínosný pro Indonésii. Život na Bali je podřízen víře.  

V páté části nám ukázali život korálové části. Korálové útesy jsou 

nejstarším ekosystémem planety Země (staré 400 mil. let). Korály 

žijí v čistých, slunných a teplých vodách v tropických mořích.  

V šesté části popsali ekologický problém palmy olejné. Největšími 

odběrateli palmového oleje jsou Čína, Indie a EU.  

V sedmé části nám představili neobvyklé tradice. Nejdůležitější 

součástí života Torajů je smrt. Mrtvá těla si po smrti nechávali tak 

dlouho, dokud nenašetřili na řádný pohřeb. To trvalo klidně i 6-7 

let. Jakmile tato chvíle nastala, byla to velká událost. Sjela se 

rodina a obětovalo se přes 200 kusů dobytka. Ostatky dětí se 

ukládaly do vydlabaných dutin stromů. Pokud by se chtěla duše 

zesnulého vrátit na zem, připravili pro ni voskovou figurínu, do 

které by se mohli vrátit.  

V osmé části se vydali do tropického deštného lesa. Je 

nejbohatší a nejrozmanitější ekosystém Země. Vyskytuje se 

v tropických oblastech podél rovníku. Kácení pralesů je velkým 

problém pro ekologii celé Země.  

V deváté části nám ukázali Asijské tropické plodiny. Tropické 

plodiny jsou třeba: mango, papája, salak, mangosta a durian. Na 

vodnatých plantážích se zde pěstuje velké množství rýže, 

přivezené z Číny. 

V poslední, desáté části se konečně vypravili do nové Guinei za 

lidojedy. Je to 2. největší ostrov světa. Místní domorodci se živí 

sběrem a lovem. Fauna a flóra je podobná jako v Austrálii. Zdejší 

lidé nejsou ovlivněni moderní technikou a žijí si vlastní život. 

Nemají problém se snědením svého souseda. Přiznali, že 

nejlepší jsou chodidla a dlaně. Vyznáním domorodých kmenů je 



 
 

animismus. V této části se průvodce Adam zranil na hrudi. 

Naštěstí to nebylo nic vážného.  

Zde skončila výprava do jedné z nejnebezpečnější oblasti naší 

planety. Nyní toho víme o našem světě mnohem víc a 

doporučujeme shlédnout alespoň jeden díl planety Země 3 000, 

pro více informací o jiných kulturách. Příští rok bude promítání na 

téma: Východní Afrika – kolébka lidstva.  

 

KVÍZ: Zakroužkuj: 

1. Vyber jeden živočišný druh, který se vyznačuje pohlavním 

dimorfismem:  

a) Kahoun nosatý 

b) Medvěd malajský 

c) Trpasličí slon 

2.  Jak lidé pralesům přezdívají? 

a) Srdce země 

b) Plíce země 

c) Žaludek země 

3. V které zemi pralesy nerostou? 

a) Brazílie 

b) Rusko  

c) Indonésie 

4. Čím jsou pralesy pro planetu Zemi významné? 

a) Udržují vodu 

b) Ničím 

c) Vážou CO2 

Nevolová, Drmolová, Macečková, Latzelová 

 



 
 

Vycházející žáci 

Andrea Vávrová 

 

Je mi 16 let. Narodila jsem se 7.3.1998. 

Bydlím v Žulové. 

Jsem velký fanoušek Liverpoolu. 

Ráda plavu, jezdím na bruslích a někdy 

běhám. 

Jdu na HŠVP. Těším se, až poznám 

nové přátelé na střední škole. 

 

  

Daniel Šlampa 

Je mi 15, bydlím v Černé Vodě. 

Do školy chodím v Žulové. 

Rád si venku kopu s míčem nebo si 

píšu s kamarády na internetu. 

Jdu na školu v Šumperku na cestovní 

ruch ;) 

 

Denisa Holomková 

 

Je mi 15 let, bydlím v Petrovicích, jdu 

na školu SOŠ Gastronomie 

potravinářství v Jeseníku. Na téhle 

škole se mi docela líbilo. 



 
 

Jan Kolomar 

 

Je mi 15 let. Bydlím ve Skorošicích. Jdu 

na SOU Heřmanice.  

Zájmy: traktory, zemědělství atd. 

 

 

 

 

Jana  Kozubová 

Je mi 15 let, a jdu na školu SOŠ  

gastronomie a potravinářství Jeseník. 

Na téhle škole se mi docela líbilo.  

 

 

 

Kateřina Ondruchová 

Mám 15 let. A mám ráda hudbu a tanec, 

mám 7 sourozenců 6 bratrů a 1 sestru. Od 

září budu žákyní „Hotelové Školy Vincenze 

Priessnitze“. 



 
 

Lenka Haladějová 

Je mi 15 let a bydlím v Černé Vodě. 

 Mezi mé záliby patří zvířata, tančení, jízda 

na kole, kamarádi, soutěže a občas 

modeling. 

Na školu jdu do Opavy na žurnalistiku a 

mediální komunikaci (novinář, reportér, 

redaktor a mluvčí).  

 V průběhu základní školy v Žulové jsem 

vyhrála „Dívka roku 2013/2014 v Opavě a 3. 

místo „miss sympatie“ Město plné talentu v Kravařích. Taky jsem 

byla ve Vyškově na „miss open 2014“. Vyhrála jsem 

v roztleskávačkách 3. místo na mistrovství světa v Praze atd. 

Eva Štěpánková 

 

Je mi 16 let, bydlím ve Vlčicích, jdu na 

prodavače a baví mě chodit ven. Na téhle 

škole se mi líbilo. 

 

 

 

 

 



 
 

Pavlína Černíková 

 

Je mi 16 let. Ráda čtu, poslouchám 

hudbu. V této škole se mi docela líbilo. 

Bydlím v Tomíkovicích. Jdu na střední 

odbornou školu strojní a stavební 

v Jeseníku.  

 

 

Lukáš Mrňous 

Je mi 15. (3.1.1999) Bydlím v Žulové  

Jsem hrozně velký fanoušek NHL, NBA, rád 

jezdím na bruslích a rád plavu, jsem 

profesionál v karate. Hraju na kytaru a rád 

se starám o psa. A ze školy odcházím na 

Gymnázium v Jeseníku 

A pak mám alergii na řepku …  

 

 

 

 



 
 

Jakub Vaníček 

Mám 15 let. 

Bydlím v Černé Vodě. 

Rád poslouchám klučičí skupinu jménem 

„One Direction“. 

Jsem dobrovolný hasič ve Staré Červené 

Vodě a mockrát jsem se zúčastnil všech 

soutěží. Rád se procházím po přírodě a 

jezdím rád na kole. 

Od 1. září 2014 budu oficiálním studentem 

na SOŠ stojní a stavební v Jeseníku. 

Pavel Ševčík      

 

Rád chodím na ryby, budu instalatér.  

Budu chodit na školu strojní a stavební v 

Jeseníku. 

  

 

 

Simona Gavlasová 

Je mi 15 let. Na téhle škole se mi líbilo.  

Jdu na školu obchodní akademie v 

Opavě. Chci poznat nové lidi a jiné 

město. 



 
 

Jaroslav Křivohlávek  
 

Čau já jsem Jarda retarda a nejsem moc 

chytrej, ale to nevadí…Moje zájmy skoky 

z letadla, skoky na lyžích, ale také vaření 

a háčkování… 

A také mám alergii na potkany, velbloudy 

ale také na školu . Takový jsem jááááá 

Jdu na školu-Polytechnická Olomouc -

autoklempíř - vyklepu vám plechy!! 

 

Martin Koláček 

Ahoj, já jsem Martin Koláček, rád vařím, 

pletu a mám 4 žirafy, o které se starám. 

Taky hodně sportuju, 

Mezi moje nejoblíbenější sporty patří šipky, 

pinec a potápění. 

Na školu jdu do Olomouce na Strojní a 

s Jardou Křivcem tam uděláme ostudu. A 

mám alergii na potkany, velbloudy a tak…  

 

 

 



 
 

Simona Lukacsová 

Je mi 15 let. Narodila jsem se v Praze a bydlím 

v DD a ŠJ Černé Vodě. Baví mě hudba, tanec, 

zpěv a trochu pomáhat v kuchyni. Přihlášky 

jsem si podala na SOŠ a SOU Potravinářství a 

Gastronomie Jeseník na obor Gastronomie 

zakončený maturitní zkouškou. Druhou 

přihlášku jsem si podala na SOŠ a SOU 

Potravinářství a Gastronomie Jeseník na obor kuchař- číšník. 

Jakub Blažek  

 

Jmenuji se Jakub Blažek. 

Mezi mé koníčky patří rybaření, fotbal a 

válení se u televize 

Narodil jsem se 13.4.1998 v Jeseníku 

Na střední školu jdu do Třeboně, obor 

rybář. 

 

Věra Trojáková 

Je mi 16 let a půjdu na Obchodní 

Akademii do Opavy. 

Na této škole to bylo docela fajn, ale jsem 

ráda, že odcházím. 

 



 
 

Leoš Hampl 

 

Je mi 15 let narodil jsem se v Olomouci 

18.1.1999. 

Bydlím ve Skorošicích. 

Mezi mé koníčky patří fotbal, volejbal, 

baseball. 

Po škole odcházím na střední školu do 

Prostějova. 

                                                                        

  

 

Lucie Kujalová 

 

Jmenuji se Lucie, narodila jsem se 9. 9. 

1997, ve Šternberku. 

Ve svém volném čase nejraději kreslím, 

tvořím a jezdím na koních. Přihlášku jsem 

si podala na Střední školu dostihového 

sportu a jezdectví Praha 5 Velká Chuchle. 


