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Africká pohádka 

Po krátké pauze jsme se opět vydali na divadelní představení do Javorníku. 

Tentokrát nás čekala Africká pohádka, která nám velmi zábavnou formou 

přiblížila známého českého lékaře a cestovatele Emila Holuba a také zvířata, 

která v Africe žijí. Představení, u kterého jsme si užili spoustu zábavy, se nám 

moc líbilo.  

Text, foto: K. Černochová 

 

Karneval 2013 

Doba masopustní skončila a nastala doba postní. Také žáci 1. stupně se 

důstojně a se vší slávou rozloučili s obdobím hojnosti a veselosti již tradičním 

karnevalem. Ve čtvrtek 14. 2. přišly děti do školy v maskách a po dvou 

vyučovacích hodinách ve třídách se sešly v tělocvičně, kde ukázaly své umění 

a dovednosti v různých soutěžích i v tanci a 

skotačení. V letošním roce se předvedli 

vodníci, princezny, víly, kovbojové, 

kouzelníci, zvířátka a sportovci. Podle 

velkého zastoupení fotbalistů se může 

žulovské mužstvo v budoucnosti těšit na 

značné posily. Děkujeme rodičům za pomoc 

při přípravě masek.      

 Text: K. Černochová  Foto: Černochová, Kořenková 

 



3 
 

ČLOVĚČE, NEZLOB SE! 

Každoročně v naší školní družině připravujeme turnaj v ,,Člověče, nezlob se‘‘. Finále 

proběhlo 14. 2. 2013 a bylo zvláštní, neboť všechny děti byly v maskách. Dopoledne 

masopustně rejdily v tělocvičně a odpoledne na ně čekalo finálové klání v oblíbené 

deskové hře. Turnaje se zúčastnilo třicet pět hráčů. Základní kola byla odehrána v 

jednotlivých odděleních školní družiny již s předstihem. Do semifinále se probojovalo 

devět účastníků turnaje. Každý vítěz tohoto kola se stal finalistou a bojoval o diplom a 

věcnou cenu. 

Největší štěstí ve hře měly tyto děti: 1. místo: Matyáš Latzel 

    2. místo: Natálie Kapečková 

        3. místo: Roman Fedora 

Roman Fedora si zasloužil velkou pochvalu za příkladné chování ve hře. 

 

 

Foto a text: A. Macečková   

ZÁVODY NA SNĚHU 

I v zimním čase děti ve školní družině sportují. Rády chodí bobovat, klouzat se 
a koulovat. Pro děti se soutěžním duchem jsme zorganizovali 28. ledna závody 
na sněhu. Soutěžily ve čtyřech disciplínách (přeprava nákladu, nejdelší dojezd 
na bobech, jízda na kluzce na čas a nejrychlejší sjezd na bobech). Každá 
disciplína byla ohodnocena body, které po součtu určily vítěze.  
Zvítězil Jan Valiček, druhé místo patřilo Alexandru Šmírovi, třetí Jiřímu 
Černíkovi. Všichni účastníci závodu byli odměněni malou sladkostí, nejlepší z 
nich medailí, věcnou odměnou a diplomem.  

Foto: Mgr. K. Černochová   
Text: A. Macečková   
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Olympiády 

 

Olympiáda z dějepisu – okresní kolo – 29. 1. 2013 

Z třiceti dvou účastníků se umístily naše žákyně na těchto místech: 

10. místo: Michaela Salvová (9. třída) 

16. místo: Michaela Lukacsová (9. třída) 

18. místo: Alice Kopecká (9. třída) 

Konverzace v anglickém jazyce – okresní kolo 

Michaela Salvová (9. třída) obsadila 2. místo, postupuje do krajského kola 

v Olomouci, které se uskuteční 20. 3. 2013. 

Soutěže 

SOUTĚŽ ÚČES ROKU 2013 v Jeseníku  

1. místo:  Věra Trojáková (8. třída) 

2. místo:  Petra Latzelová (6.třída) 

3. místo: Lucie Prokelová a Nikola Danilková (6. třída) 

ZIMA 

Zamrzají rybníky 
Igor staví sněhuláka 
Mráz kreslí na okna ledové květy 
Andělé hází na zem bílý prach 
(Kristýna Schusterová) 
 
Závěj 
Iglú 
Mráz 
Advent 
(Míša Salvová) 
 
Zamrzlo nám auto 
Ivana sáňkuje na kopci 
Mrzne, až to praští 
A je tu zima 
(Kamila Mžourková) 
 
Za chvíli bude mráz 
Iveta pojede s rodiči lyžovat 
Mráz je po celé republice 
Aneta se kochá zimní krajinou 
(Míša Lukacsová, všechny 9. třída) 
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Polednice 

U zrcadla dítě stálo, 

na sebe se šklebilo. 

Matka říká: „Přestaň, synu!“, 

utíká jí hrnec z plynu.  

Nedělej už hloupost 

a odejdi odtud v tichosti. 

Synek hodí bobulemi, 

do zrcadla se zas tlemí. 

Matce dech se z toho úží, 

ale už to nevydrží. 

Proto řekne zhluboka, 

slovy jak od proroka: 

„Pojď si pro něj, Smrtko černá, 

jeho zloba, ta je věrná. 

Do hrobu si ho vem s sebou, 

bude strašit lidi s tebou.“ 

Rázem se dveře rozletí, 

vejde Smrtka vzápětí.  

Natáhne svou velkou pracku,  

dá synáčkovi velkou facku.  

Zpod pláště vytáhne kosu,  

ostrou jako špička nosu. 

Rozpřáhne se z plných sil,  

synek svůj strach pocítil.  

Už myslel, že je v nebeském loži, 

místo něj tam matka leží. 

Vtom poledne udeří, 

Smrtka odchází ze dveří. 

Země je od krve zmáčená, 

jeho hlava však nedotčená. 

Leží v krvi pod lednicí,  

matka protlá Polednicí.  

(Míša Nevolová, 6. třída) 



6 
 

 

Vlastní tvorba nonsensových básní:  

Byla jedna slečna v jesenickém okrsku, 

kupovala si tam propisku. 

Koupila si tam i pevnou stužku 

a zadarmo dostala šedou tužku. 

Tohle byla slečna z jesenického okrsku.  

(Julie Sluková, 7. třída) 

 

Byla jedna slečna v Rusku, 

lízala tam smetanovou zmrzku. 

Viděla tam hezký obchod,  

už si málem dala odchod. 

Koupila si hrušku v Rusku. 

(Ruda Palička, 7. třída) 

 

Škola 

 

Škola to je věc, 

chodil do ní i švec. 

Teď do školy chodíš ty 

a bereš si tam sešity. 

Ve škole je spousta kamarádů, 

kteří mají vždy dobrou radu. 

Vedle kamarádů stojí učitelé, 

nebojte se, nejsou to žádní mučitelé. 

Už je konec hodiny, 

rychle spěcháme do družiny. 

Z družiny jdeme na oběd,  

do školy se vracíme opět. 

Do družiny si pro nás přijdou rodiče, 

řeknou, vezměte si čepice. 

Jdeme nebo jedem domů 

k vánočnímu stromu. 

(Andrea Vávrová, Lucka Kujalová, 8. třída) 

 



7 
 

FORMELA CUP 2013 – 3. MÍSTO 

 Dne 8. 3. 2013 se uskutečnil již 20. ročník halového 

fotbalového turnaje žáků 1. stupně základních škol. Naši žáci 

obsadili v konkurenci 13 škol okresu krásné 3. místo. 

Nejprve jsme v základní skupině smolně prohráli 1:0 

s Českou Vsí a porazili jsme školu z Písečné 5:0 (Gnida, 

Daniel, Valiček J., Latzel, Fedora). Ve čtvrtfinále jsme porazili 

Mikulovice 2:1 (Valiček J. 2). V semifinálovém souboji jsme 

podlehli pozdějšímu vítězi celého turnaje Jeseníku – Průchodní  0:2. Celkové 3. místo 

jsme vybojovali výsledkem 3:1 (Latzel 3)proti škole ze Zlatých Hor. 

Naši školu reprezentovali: Jiří Mžourek, Jan Valiček, Matěj Valiček- chybí na 

fotografii z důvodu dřívějšího odjezdu, Tomáš Daniel, Vojtěch 

Gnida, Martin Kopecký, Roman Fedora, Matyáš Latzel a Jakub Ondráček.

      

Lyžařský výcvik 

Ve dnech 11. 2. – 15. 2. 2013 se žáci VII. třídy naší školy zúčastnili lyžařského a 

snowboardingového výcviku. Kurz probíhal na lyžařském svahu na Ramzové.  

Výuku na snowboardu vedl instruktor Filip Čegan a lyžaře učil základům  

Instruktor a vedoucí kurzu Jan Daniel.   

  

Text a foto Jan Daniel 
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Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo  

Proběhlo 14. února. Z patnácti zúčastněných obsadila Kristýna 

Schusterová 9. až 10. místo spolu s T. Vojkovskou ze ZŠ Vápenná, 11. 

místo pak Michaela Salvová. 

Biologická olympiáda 

Školní kolo biologické olympiády kategorie C se uskutečnilo za 

velkého zájmu žáků, kteří navštěvují Seminář z přírodovědných 

předmětů. Kvůli velké náročnosti jednotlivých úkolů, do poslední 

chvíle nebylo jasné, kdo bude vítězem letošního ročníku. Velmi 

vyrovnané výkony žáci předvedli ve vědomostním testu, kde 

odpovídali na 30 otázek zaměřených na flóru a faunu rybníků. Druhá 

část soutěže je již tradičně zaměřena na poznávání 15 předložených 

rostlin a 15 živočichů, kdy soutěžící musí určit ve většině případů 

rodové i druhové jméno. Poslední část olympiády bylo 

mikroskopování vodní rostliny s názvem vodní mor kanadský. 

Soutěžící měl za úkol odpovědět na několik otázek, sestavit vodní 

mikroskopický preparát, vložit pod mikroskop a nakreslit buňky listu 

rostliny a znázornit do nákresu pohyb cytoplazmy.  

Výsledky školního kola BiO kategorie C: 

1. Reimerová Valentýna 
2. Mžourková Kamila 
3. Hampl Jiří                                                                                     

Mgr. Věra Mondeková 
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Práce našich spolužáků 

Zimní vyjížďka 

Byla zima a všude byl třpytivý sníh. Projížděla jsem se takovou malou 
lesní cestičkou, pod koňskými kopyty byl slyšet praskot zasněžených 
větví. Z levé strany se kopec pomalu, ale však jistě zvyšoval nahoru. 
V korunách stromů poskakovaly hnědorezavé veverky, skákaly z jedné 
větve na druhou. Les byl jako zimní království. V popředí stála velká 
borovice. 
     Naše cesta se pomalu klikatila mezi stromy, ale z pravé strany se 
pořád něco ozývalo, jako když někdo mlátí kladivem do dřeva. Byl to 
krásný strakapoud, byl na vysokém smrku, smrk vypadal jako špičatá 
raketa. Zima byla chladná a mráz neustále štípal do tváře. Cesta lesem 
končila, a tak jsme se s Emilly vydaly na zasněžené pole. V popředí mezi 
křovím byly schované srnky, ale jakmile jsme se pohnuly, srnky rychle 
prchaly do lesa. 
Vyjížďka zimní krajinou byla moc krásná. 

Lucka Kujalová, 8. třída 

Lom Rampa  

Moje oblíbené místo v přírodě je lom Rampa, který se nachází v Černé 
Vodě. Chodím tam převážně v zimě. V zimě je na Rampě magická 
atmosféra. Padají tady velmi malé vločky. Když nesněží, je výborný 
výhled na oblohu a na měsíc. Hvězdičky jsou slabě žluté. V létě je zde 
hodně lidí, kteří tady stanují, koupou se nebo jenom prochází. 
Voda tu není příliš čistá, ale nikomu to nevadí. Z vody stoupá vysoká 
plochá skála. Je označena barvou, která vyznačuje metry nad hladinou 
vody. Nejvyšší označené místo se nazývá ,,šestnáctka‘‘. Z ,,šestnáctky‘‘ 
skáčou lidé do vody nebo tam jenom leží na lehátku.Lom Rampa je svou 
polohou schován v lese. Na stromech bydlí veverky a zpívají ptáci. 
Odtud vedou tři cesty – do vesnice, do lesa a na pastviny. Jsou tam i 
malé lesní cestičky, jedna vede k dětskému domovu a na hlavní silnici. 
Další cestičky vedou do lesa.   Dan Šlampa, 8.třída 
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Rybník 

Mým nejoblíbenějším místem je malý rybník, který se nachází na 
hranici mezi Žulovou a Černou Vodou. Na příjezdové cestě je 
rybník vidět už z dálky. 
Když pak přijdu až k němu, vidím plot s barevnou bránou, 
vypadá jak z pohádky. Vejdu a přede mnou je velká košatá vrba, 
která se naklání nad mělčí část rybníka, kde plave hejno pstruhů 
duhových. Za touto lagunou je vidět velká vodní plocha, na ní se 
jen občas vynoří hřbet nějakého kapra. Za rybníkem se nachází 
hráz, ta ho odděluje od zbytku zahrady. V ní je nespočet rostlin 
všeho druhu, uprostřed zahrady je úzká cesta až k malému 
domečku s červenou střechou a dřevěnými stěnami. Na opačné 
straně zahrady leží malá stodůlka, v ní je krmení pro ryby. 
V zimě je tu ale všechno jiné. Cesta k rybníku je zasněžená, a tak 
sem moc nejezdíme. Cestička okolo vody je zledovatělá a led je 
tak silný, že se po něm můžu procházet a on ani  nelupne. Na 
konci zimy se všechno začíná probouzet, je to tady všude zelené, 
začíná růst tráva, kvetou květiny a ryby se začínají probouzet. 
V pozdějším jaře se tu začínají chytat ryby, aby se zjistilo, jestli 
nejsou nemocné. Všechno je tak zelené, že mám pocit, jako 
bych byl v pralese. Léto je stejné, akorát je tepleji. Následuje 
podzim, všechno zase utichá, ryby se už nekrmí, jen vrba něco 
šeptá. Tím zase začíná zima a všechno se opakuje. 
Mám to tady rád, je to tu nádherné. 
 

Lukáš Mrňous, 8. třída 
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SNĚHULÁCI 

Fouká vítr, fouká, 
někdo na nás kouká. 
Postavíme sněhuláky,  
bambulaté panduláky. 
 
Postavíme maminku, 
postavíme tatínka 
a je celá rodinka. 
 
Místo očí dáme uhlí 
a na hlavu hrnec z nudlí. 
Roztají až na jaře,  
až jim slunce rozkáže. 
(Romana Linhartová, 2. třída 
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ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE – 21. 2. 2013  

Soutěž uvedli prvňáčci pohádkou O chytrém Budulínkovi od Františka 

Hrubína.  

Celkem se soutěže zúčastnilo třicet pět žáků. 

 

Výsledky: 

1. kategorie 

1. místo: Daniel Holomek (3. třída) 

2. místo: Anna Krčmářová (3. třída) 

3. místo: Nikola Schopfová (2. třída) 

 

2. kategorie 

1. místo: Dominik Florian (4. třída) 

2. místo: Diana Zeleňáková (5. třída) 

3. místo: Pavla Juříková (4. třída) 

 

3. kategorie 

1. místo: Kateřina Vašutová (7. třída) 

2. místo: Marie Macečková (6. třída) 

3. místo: Kateřina Škubalová (6. třída) 

 

4. kategorie 

1. místo: Kristýna Schusterová (9. třída) 

2. místo: Jan Kadlec (8. třída) 

3. místo: Kateřina Trusíková (9. třída) 

 

Gratulujeme! 

 

 

 


