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Smajlík 

Úvodník 

 
 

Pozdravuji všechny čtenáře našeho nového školního 

časopisu. Přeji vám, aby si časopis našel své 

příznivce a stal se časopisem plným zábavy, 

zajímavých témat a poskytl žákům a ostatním 

čtenářům informace ze života školy. Měli byste se 

zde setkávat s články a příspěvky, které objektivně 

prezentují život školy a vypovídají o tom, že jsou 

také na naší škole žáci a učitelé, kteří nelitují času a 

jsou ochotni se zapojit do nových zajímavých aktivit. 

                                                           Mgr. Věra Mondeková – ředitelka školy 
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Recyklohraní - ekologický program pro školy 

 

 
Zdroj: www.recyklohrani.cz 

Naše škola je nadále zapojena do celostátního 

projektu Recyklohraní, který vznikl se 

záměrem rozšířit ekologickou výchovu na 

školách. Cílem programu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých 

drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a 

recyklace odpadů. Recyklohraní je rozděleno na sběrovou a 

vzdělávací část. Za sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení a 

také za správné odpovědi získáváme body, které ve speciálním 

internetovém obchodě vyměníme za zajímavé odměny. 

 

Soutěže 

Přírodovědný Klokan 

Žáci Semináře z přírodovědných předmětů se zúčastnili soutěže 

Přírodovědný Klokan.  Nejlépe se umístil Jiří Hampl – 60 bodů, druhá 

byla Valentýna Reimerová  a třetí Alice Kopecká  – všichni z deváté 

třídy. Paní ředitelka jim předala osvědčení o účasti ve školním kole. 

Soutěžní otázka:  
Napište, z kolika a z jakých obrazců se skládá obrázek klokana a 

podepsanou odpověď napište do schránky vedle ředitelny do 17. 12. 

2012.  

Připište, které druhy klokanů znáte a kde ten určitý druh žije. 

 Zdroj : 

http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/klokan_levej.gif 
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Podzim 2012 

Od začátku školního roku se žáci ZŠ Žulová zúčastnili několika 

soutěží.  

    První akcí byl přespolní běh v Lipové, kterého se zúčastnilo dvacet 

našich žáků. Nejlepšího výsledku dosáhl Matyáš Latzel, který doběhl 

na vynikajícím druhém místě. I další žáci dosáhli pěkného umístění - 

např. 6. doběhla Macečková, 7. Nečesal, 8. Latzelová a Hloušek, 9. 

Nečesalová.  
    Další dvě akce byly fotbalové. Nejdříve žáci v předkole Coca cola 

cupu porazili 6:0 Vápennou a postoupili do jarního okresního finále. 

Druhou akcí bylo finále v minikopané. Přestože v tomto turnaji ani 

jednou neprohráli, skončili s bilancí 2 vítězství a 2 remíz na 4. místě.  

 

     

 

 

 

V říjnu se také rozehrál florbalový 

turnaj. Kvalifikační kola hostila tělocvična ZŠ Žulová. I díky 

domácímu prostředí se obě naše družstva kvalifikovala do 

listopadových okresních finále. 

Text a foto Petr Vylíčil 
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Žákyně obsadily 1. místo v okresním florbalovém 

turnaji 

 V konkurenci devíti škol vyhrála děvčata ZŠ Žulová okresní 

kolo florbalového turnaje Orionflorbal Cup. Školy byly nalosovány do 

tříčlenných skupin, ve kterých se utkaly každý s každým. Poté 

vítězové skupin postupovali do bojů o medaile, druzí postoupili do 

skupiny hrající o 4. až 6. místo a třetí ze základních skupin do bojů o 

konečné 7. až 9. místo. 

 V základní skupině jsme porazili školu z Lipové 4 : 1 

(Mahdalíková 2, Juříková, Nováková) a školu z Bělé 1 : 0 

(Mžourková). 

 Ve finálové skupině jsme 

remizovali s Českou Vsí 0 : 0 a 

porazili jsme děvčata 

z Gymnázia Jeseník 1 : 0 

(Mžourková). Gymnázium 

s Českou Vsí remizovalo 3 : 3. 

Vítězná sestava: Nováková 

Markéta, Juříková Šárka, 

Mahdalíková Kristýna, 

Mžourková Kamila, Barabášová 

Melánie, Rybáriková Aneta, 

Lukacsová Michaela, Jiroušková Miroslava, Švardalová Jana a 

Macečková Marie. 

Lipová – lázně 23. 11. 2012 

Text a foto Mgr. Jan Daniel 
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Olympiády 

 

Olympiáda z ČJ 

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo proběhlo 7. 11., zúčastnilo 

se deset žáků z 8. a 9. třídy. Do okresního kola postupují: Michaela 

Salvová a Kristýna Schusterová (obě 9. třída)   

 

 

Olympiáda z dějepisu – 19. 11. proběhlo školní kolo, 

zúčastnilo se celkem osm žáků z 8. a 9. třídy 

Počet získaných bodů 

8. ročník:  

Lukáš Mrňous       - 33  

Jan Kadlec    - 28  

 

9. ročník: 

Michaela Lukacsová   - 46 Nejlepší řešitel !!! 

Alice Kopecká      - 45  

Michaela Salvová  - 45  

Kamila Mžourková  - 38  

Kateřina Trusíková  - 38  

Filip Urbaník   -        35  

Maximální počet dosažených bodů byl 70.  

Do dalšího kola postupuje nejlepší řešitel + každý,  

kdo dosáhl alespoň 60 %. 
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Události ve škole i mimo ni 

Drakiáda 2012 

   Ještě včera se nepohnul ani lístek na stromě, dnes však bylo větrno, 

alespoň do doby, než skončila Drakiáda. Počasí 4. 10. 2012 nám, ve 

školní družině, vyšlo jako na objednávku. 
    

Celý den se děti ve výuce věnovaly tématu draků a ve školní družině 

na ně čekalo pouštění draka. Asi třicet draků zaplnilo oblohu nad 

loukou na pastvinách. Malým kamarádům pomáhala děvčata z osmé a 

deváté třídy. Pomoci přišli i rodiče, kteří také hodnotili výkony draků 

a jejich vodičů. Ti nejúspěšnější byli odměněni věcnou odměnou a 

diplomem. Cenou útěchy byl pro všechny malý mls a nafukovací 

balónek.  

 Mladší děti: 1. Tomáš Kusýn  

     2. Helena Šarmanová   

             3. Veronika Šmírová   

                        

Starší děti:    1. Tomáš Daniel 

                     2. Kateřina Škubalová a Anna Novotná 

                     3. Anna Krčmářová    

Mikuláš na ZŠ Žulová 

Ve středu 5. 12. 2012 proběhla na naší škole mikulášská nadílka. Jako 

každoročně ji připravili žáci 9. třídy. Mikuláš, andělé a několik čertů 

navštívilo každou třídu a všechny děti dostaly sladkou odměnu. 
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Strašidelný den čili škola strašidel 

V pátek 2. listopadu se v naší škole otevřely třídy prvního stupně pro 

strašidla všeho druhu. Strašidla, duchové a čarodějové plnili úkoly na 

pracovních listech a prokazovali své znalosti v různých dovednostech. 

Ti mladší se nakonec vydováděli v tělocvičně. Děkujeme všem 

rodičům za pomoc při přípravě masek. Všem to moc slušelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: K. Černochová   

Foto: K. Černochová, M. 

Kořenková    
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Práce našich spolužáků 

 

 

   Za dlouhých zimních večerů si můžete přečíst knihu Fotbaloví 

divoši od Joachima Masannka a můžete se těšit na jaro, až se zase 

budete prohánět po hřišti. A kdo je hlavní hrdina?  

  

   Jmenuje se Leon. Je mu devět let a hraje fotbal s partou mladých 

kluků, kteří se nazývají Fotbaloví divoši. Žije v rodině, kde má svého 

pejska Fusku a bratra Marlona, který s ním hraje také fotbal. 

   Leon je chlapec nižšího vzrůstu s rozcuchanými hnědými vlasy. Na 

rukou i nohou mu hrají silné svaly. Oči má malé, modré jako nebe a 

hlavně je na něho dobrý pohled, protože se mu lesknou. Jeho obličej 

mu také zdobí velký špičatý nos, který mu při rýmě zčervená. Ústa 

jsou široká a výrazně rudá. Nosí pochopitelně černý dres Fotbalových 

divochů se znakem a také černou mikinu. Nosí rád modré kraťasy a na 

levé ruce má svítící hodinky. Na nohách má černé boty, ale na fotbal 

si obouvá své kopačky. Kolem sebe má uvázanou krásně třpytivou 

zelenou tašku. 

   Někdy se opravdu neudrží a ani neví, co říká. Proto má někdy 

domácí vězení stejně jako jeho bratr. Občas je nespravedlivý a krutý 

ve hře. Rád se s někým hádá, musí mít pravdu. Je to mistr kliček. Je 

také nejrychlejší a nejtvrdohlavější z mužstva. Ale určitě není 

strašpytel jako ostatní kluci a když má nějaké problémy, zachová se 

skvěle. Je tedy milý, přátelský a hlavně obětavý. Jeho největší úspěch 

je vítězství nad Neporazitelnými vítězi, kdy nahrál na rozhodující gól. 

   Leon nám má být svou šikovností vzorem a líbí se mi, že kličkuje 

jako Cristiano Ronaldo. 

Jan Kadlec, 8. třída 
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Lionel Messi 

Má atletickou postavu, usměvavý obličej 

s modrýma očima a černé vlasy s krátkým střihem. 

Nosí sportovní oblečení a dobře tančí.  

Roman Fedora, IV. třída 

 

 

 

A vzpomínka na léto… 

Rybářská výprava 

S dědou jsme se rozhodli, že pojedeme na přehradu Pastviny. Je tam 

spousta velkých ryb, které se pokusíme ulovit na různé nástrahy a 

krmiva. Pojedeme s dědovými kamarády – panem Ludmilem a panem 

Lubošem.  

Cesta byla dlouhá, úmorná a nekonečná. Vtom auto zastavilo a já se 

probudil. Otevřel jsem dveře auta a uviděl nekonečnou vodní plochu. 

Začali jsme vybalovat a uklízet v chatě. Potom jsem šel k vodě 

zkontrolovat pruty. Najednou přišel porybný a ptal se mě: ,,Kde máš 

rybářský lístek?‘‘ Poslal jsem ho na chatu, kde mu děda lístek ukázal. 

Porybný řekl, že to souhlasí a odešel. Přišel jsem k vodě a uslyšel 

syčení jako had. A najednou… Bum! Prásk! A prut byl ve vodě.  Prut 

se naštěstí zasekl nad hladinou o kořen. Chytil jsem ho a začal navíjet. 

Celou dobu jsem hlídal, kde je ryba. Ryba byla po hodině zdolána. 
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Byla to štika. Byl to jediný úlovek dne. Večer jsme štiku připravili na 

smetaně. Štika byla dokonalá. Chutnalo to jako losos a treska 

dohromady. Druhý den ráno byla na prutu jedna ryba za druhou, tak to 

trvalo až do konce týdne. Poslední den na rybách jsme se na rybu 

nemohli ani podívat. 

Dojeli jsme domů a řekli: ,,Na rybách dobře, doma nejlépe.‘‘ Dodneška 

vzpomínám na nezapomenutelné chvíle u vody s dědou a jeho přáteli. 

Tohle opakujeme každý rok za každého počasí. (zkráceno) 

Matěj Barabáš, 9. třída 

 

  

 

Hádanka  

Mihla se a už tu není -  zvědavá mašlička na kameni. Co je to? (had)  

(Lenka Slámová, 7. třída)   

 

JEŽEK  

Šel ježek po poli,  

chroupal tam brambory. 

Na bodlinách jablko  

létal hodně vysoko. 

Cucal krávě kopyto,  

už jsem z toho jelito.  

(Julie Sluková, 7. třída) 



11 
 

 

Já jsem malá kočička  

rezavá jak botička.  

Sedím na své postýlce  

a tulím se k mamince.  

(Helena Nečesalová, 7. třída) 

 

Já jsem malý žáček  

a ne poškoláček.  

Domů nosím jedničky,  

někdy také hvězdičky.  

(Jana Švardalová, 7. třída) 
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A na závěr:                                            

Určitě se těšte na další číslo školního 

časopisu Smajlík. Doufáme, že se vám toto 

číslo líbilo.  Užijte si vánoční prázdniny 

s úsměvem na tváři. 

 

 

 

 

S pozdravem 9. třída ZŠ Žulová  
  

 

Učitelka se ptá Pepíčka: ,,Co nám můžeš 

povědět o vlaštovkách?‘‘ 

,,To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, 

odletí do teplých krajin.‘‘                                                                         

 

Text a úprava Jan Melichar, 9. třída 
                                                             


