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Soutěž Chemík v Prostějově 
 

 Dne 1. 3. proběhlo v Prostějově na Švehlově střední škole polytechnické 

finálové kolo soutěže Chemík. Do tohoto finále se žáci propracovali po absolvování tří 

předchozích kol, kam své odpovědi zasílali prostřednictvím internetu. Je potěšitelné, 

že mezi osm nejlepších finalistů se dostali hned čtyři naši žáci. Na přípravu do finále 

jsme měli pouze týden. Soutěž sestávala z poznávání laboratorních pomůcek, 

vědomostního testu a z laboratorní práce, tentokrát se jednalo o titraci. A jak vše 

dopadlo? Alexandra Dutszaková obsadila 7. místo, Anna Štefanová 5. místo, Markéta 

Hapaláková 4. místo a o největší překvapení soutěže se postaral teprve žák 8. třídy 

Michal Doležel. Michal získal 1. místo! Kromě trička a drobných cen, které si odváželi 

všichni finalisté, Michal vyhrál ještě tablet. Blahopřejeme a doufáme, že Michal svůj 

chemický talent nenechá zahálet! 

p. uč. Monika Polášková     

 

 

Chemík očima jednoho ze 

soutěžících 

 

 Ráno jsme se sešli u vlaku, 

cestou tam jsme se ještě učili. Když 

jsme dorazili, šli jsme rovnou na SŠ 

Švehlova, tam nás přivítal pan učitel 

a zavedl do menší třídy, kde jsme 

měli ještě čas se připravovat. Když 

se začali scházet i ostatní, tak nás 

pan učitel všechny přivítal a začali 

jsme soutěžit. Jako první nás čekala poznávačka chemického skla, mezitím jsme měli 

krátkou pauzu a následoval test, na který jsme měli asi hodinu. Po ukončení testu 

jsme měli delší pauzu, abychom se mohli nachystat na laboratorní práci.  

Při laboratorní práci jsme si vyzkoušeli krásnou chemickou laboratoř a chemické 

pomůcky, všichni jsme si to moc užili. Po ukončení už jsme jen čekali na výsledky,  

ve třídě vládla velká nervozita a netrpělivost. Nakonec jsme všichni dostali ceny  

a s velkým nadšením jeli domů.   

Alexandra Dutszaková, 8. třída  
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DEN UČITELŮ 

 Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Světový den učitelů se z popu-
du OSN slaví 5. října. V České republice připadá Den učitelů na 28. března, kdy si 
připomínáme narození Jana Amose Komenského, významného pedagoga a teologa. 
28. března proto školy často také pořádají různé akce věnované životu a tvorbě Jana 
Amose Komenského. Ministerstvo školství tento den uděluje Plakety Jana Ámose 
Komenského pro nejlepší učitele.                       

Markéta Hapaláková, 9. třída                      

 

Desatero Jana Amose Komenského 

 
I.  
Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. 
Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen: a budeš opatrný. 
II. 
Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč, když tobě 
co praví, poslouchej. Když tobě co poroučí, buď po vůli, je-li to souznačno s Vůlí 
Páně! 
III. 
Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati! 
IV. 
Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj! 
V. 
Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům! 
VI. 
Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý 
člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí 
VII. 
Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu s láskou to, jež mu prospěšno 
bude, máš-li. Bídnému pomáhej, můžeš-li. 
VIII. 
Urazil-li tě někdo, promiň mu vinu! Ublížil-lis ty někomu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest 
tlumiti zlosť, odpouštěti viníku a promíjeti odprošujícímu. 
IX. 
Nezáviděj nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se všem dobrým 
lidem. 
X. 
Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti!  
 
 
 

9 

                         Busta J.A. Komenského 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
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ANKETA MEZI NAŠIMI UČITELI 

 
V rámci oslavy Dne učitelů jsme se našeho pedagogického sboru zeptali na 2 otázky: 
 

1. Proč jste se rozhodl (rozhodla) být právě učitelem (učitelkou)? 

2. Co Vás v učitelské profesi nejvíce baví? 

 

1. Vzorový jedničkář jsem ve škole nebyl, naposledy jsem měl vyznamenání asi tak  

v 8. třídě. Tak jsem si řekl, že když už jich moc nedostanu, tak je budu rozdávat! 

2. Že jako dospělý mám povolenku být někdy dítětem! 

p. uč. Tomáš Šoupal 

1. Práce učitelky mě baví. Ráda pracuji s dětmi, v dětství jsme si hrávali na školu. 

Jezdila jsem na tábory jako vedoucí. 

2. Baví mě práce s dětmi, kdy každý den je jiný. Těší mě jejich pokroky, to jak jsou 

zvídavé a zajímají se o různé věci, společné tvoření a práce. Vymýšlení aktivit do 

hodin a pomůcek.                                        

p. uč. Renata Kubová              

1. Určitě to nebylo prvoplánové rozhodnutí, jako malá holka jsem si přála jako  

většina mých vrstevnic být letuškou, herečkou, zpěvačkou, archeoložkou a později i 

slavnou houslistkou. S přibývajícím věkem se však člověk na svět dívá reálněji, takže 

jsem nejdříve vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově pro učitelky MŠ a 

další studium na VŠ pak přišlo už tak nějak automaticky s potřebou dalšího vyššího 

vzdělání. 

2. Co mě baví . . . V poslední době spíš, co mě nebaví, totiž přebujelá administrativa, 

malý zájem dětí o vzdělání a pomalu se vytrácející a dříve zcela samozřejmá spole-

čenská prestiž učitelů. Stále mě však baví práce s dětmi, které chtějí něco umět, 

které se umí chytře zeptat a které si poctivě připravují do hodin a mají pak 

zaslouženou radost z jejich pozitivně hodnocené práce.  

                                                                                     p. uč. Nataša Látalová 

1. Profese učitelky se mi tak nějak zalíbila, už když jsem začala chodit do první třídy. 
Ani nejsem schopná říct proč vlastně, snad na mě naše paní učitelka tehdy udělala 
dojem. Časem jsem přemýšlela i o jiných profesích, ale učitelství si mě zase "našlo". 
Vždycky mě bavil český jazyk, dějepis a cizí jazyky - tak jsem je studovala na vysoké 
škole - a jedno z uplatnění bylo jít tyto předměty učit do školy, tak jsem to udělala. 
 
2. Nejvíc mě baví, že můžu žáky učit něco nového, co by se jim mohlo v životě hodit, 
v čem by mohli být dobří. Líbí se mi, že učitel je jedním z těch, kdo vede děti k poz-
návání světa a života v něm. 

p. uč. Lada Najvárková 
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1. Učitelem jsem se stal proto, že od mládí rád pracuji s mládeží, sjezdil jsem mnoho 
táborů, a tak proč to nedělat jako své zaměstnání. Rád předávám své zkušenosti i 
znalosti, pomáhám lidem okolo sebe růst. Navíc učitelů bude stále potřeba, práce 
tedy asi nebude málo. 
 
2. Na učitelské profesi mě nejvíc baví, když s žáky objevujeme nějakou novou věc, 
když se povede nějaký pokus nebo když nám dobře jde počítání a baví nás to. Nebo 
když se podaří vyučovací hodina a je v ní pracovní pohoda. Prostě to, co ostatním 
prospívá, nejen žákům, ale i učitelům. No a nejméně mám rád papírování, kterého je 
čím dál víc.  

p. uč. Karel Jahoda 

1. Asi proto, že mě to ve škole vždycky bavilo a ráda jsem se dozvídala nové věci. 
 
2. Baví mě dozvídat se něco nového a ráda vidím na dětech, že je učení baví. 

paní ředitelka 

1. Být učitelkou jsem chtěla už od dětství, kdy jsem doučovala své spolužáky a po-
máhala jim "chápat". Měla jsem štěstí na několik opravdu prima učitelů a chtěla být 
jako oni. Pravdou je, že si vůbec nedokážu představit, že bych mohla kdy dělat cokoli 
jiného, protože svou práci prostě miluju. 
 
2. Asi to, že jsem pořád mezi mladými lidmi, které můžu nějakým způsobem ovlivnit 
a něco v nich zanechat. Kromě lásky k matematice se je snažím přesvědčit, že 
hodnoty jako slušnost a pravdomluvnost nejsou přežitkem, a že pokud se budeme  
k sobě navzájem lépe chovat, že se nám bude lépe i žít. 

p. uč. Lenka Málková 

1. Na školu jsem si hrála odmala. Během školních let se na mě často obraceli 
spolužáci, když potřebovali vysvětlit učivo nebo si dopsat sešit. K učitelské profesi už 
byl odtud jen krůček. 
 
2. No přece že žádný den není stejný jako ten předchozí. A pak také – moc mě baví 
učit právě mé přírodovědné předměty. 

p. uč. Monika Polášková 

1. Měla jsem štěstí na skvělé učitele na základní škole, na gymnáziu, stali se mým 
vzorem, škola s nimi byla fajn. Ráda na ně vzpomínám. 
 
2. Moc mě učitelování baví i po třiceti letech. Baví mě vymýšlet úkoly, projekty. Baví 

mě děti, jsou skvělé, nápadité, hodně. Mám radost, že v jejich očích vidím chuť. To 

je hnací motor. 

p. uč. Jana Barabášová 

1. Protože mám moc ráda malé děti a tahle práce mě velmi baví. 

 

2. Baví mě asi úplně všechno. Nejvíce možná zažívat s dětmi jejich úspěchy a růst. 

p. uč. Monika Kalabisová 
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Protože mě baví práce s dětmi, vymýšlení nových aktivit, vyrábění různých materiálů 

do výuky, příprava společných dnů s jinou třídou. 

p. uč. Zuzana Hlavinková 

Ráda pracuji s dětmi, vyrábím, zpívám, těší mě jejich úspěchy a pokroky, objevování 

dětského světa. Společně nás na práci velmi baví přestávky a legrace při nich s dět-

mi, těšíme se na dobré obědy a také si při této práci užíváme prázdniny. 

p. uč. Jana Maitnerová 

1. Odmalička jsem se ráda starala o mé sestřenice a bratrance. Ráda jsem jim 

pomáhala a to mě moc bavilo. Tak mě napadlo, že bych mohla být učitelkou. 

2. Nejvíc mě baví, že můžu žákům sdělovat nové informace. Mám radost, když děti 

mají radost. 

p. uč. Růžena Hynková 

 1. V mateřské škole se nás paní učitelka zeptala, čím chceme být, a já jsem řekla, že 

se chci stát učitelkou. Tak bylo rozhodnuto a šla jsem si za tímto cílem.  

         

2. Tato práce mě moc baví, mám radost z toho, že můžu žákům předávat nové 

znalosti a také je formovat a pomáhat jim na jejich cestě životem. 

p. uč. Markéta Houdková 

 

 

 

   

 

Kresba: Petr Seryn a Natálka Lakomá, 7. třída 
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VÝLET DO BONGA 

 Ve čtvrtek 15. 3. 2018 byla 1. až 5. třída naší školy v zábavném centru Bongo 

v Brně. V 7:25 jsme vyjížděli od malé školy, jeli jsme přibližně jeden a půl hodiny. Po 

cestě jsme měli možnost vidět kanón se dvěma vojáky, kteří zde připomínají slavnou 

bitvu u Slavkova. Díky rychlosti pana řidiče jsme přijeli do Bonga o něco dříve, tak 

jsme si čekání zkrátili dobrou svačinou. V Bongu jsme nebyli poprvé, kromě 1. třídy, 

tak jsme věděli, na co se máme těšit. Dostali jsme instrukce od pořadatelů, jak se 

máme chovat. Po rozchodu 

jsme se všichni vrhli na 

atrakce. Byla tam např. 

prudká skluzavka, autíčka, 

skákací ostrov, skákací 

hrad ve tvaru draka a další 

zábavné atrakce. Také 

jsme si mohli koupit něco 

dobrého ve zdejších ob-

chodech. V 11 hodin jsme 

jeli zpátky do školy. Cesta 

rychle uběhla, výlet jsme si 

všichni moc užili.  

                                                                       Vendula Hubáčková, Martina Stranyánková, 5. třída 
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HURÁ, jede se do Bonga 
 

Žáci prvního stupně mají již letos za sebou školní výlet. Jako odměnu za svou práci 
zvolili Brno, zábavní park Bongo. Vstupné si uhradili z peněz, které si sami v průběhu 
zimních školních akcí vydělali.  
 
 V Bongu to bylo super. Jeli jsme dvěma velkými pohodlnými autobusy. Když 
jsme dorazili na místo, následovala svačina a pak už rychle dovnitř. Usadili jsme se 
ke stolečkům a dostali důležité instrukce, jak se na všech atrakcích bezpečně chovat.  
Pak už jsme začali běhat, klouzat se, skákat, řídit, šplhat a samozřejmě také 
kupovat… Byla to legrace a zábava. 
                                                                         Johanka Š., Silvinka K., Natálka H. 4. třída 

 
BONGO 

Veselé  hravé 
baví se hraje si stojí 

Bongo je velmi zábavné. 
atrakce 

                           
Lucinka Zatloukalová, 4. třída 

 
 

VÝLET DO VLASTIVĚDNÉHO MUZEA 
 

 V polovině února jsme my, žáci druhé a čtvrté třídy navštívili Vlastivědné 
muzeum v Olomouci. Měli jsme všichni velkou radost, i když nám cestou na vlak a 
zpět pořádně namrzaly nosy. 
V muzeu to bylo super a moc se nám tam líbilo.  
Příjemná paní průvodkyně si pro nás nachystala program „U nás na Hané“. Naučili 
jsme se díky tomu spoustu zajímavostí. Například jak se lidé dříve na Hané oblékali, 
jaký měli nábytek, zvyky, dokonce i to, jak vypadala hanácká svajba. Také jsme 
přeložili několik slov z hanáčtiny do češtiny a na závěr si vyrobili krásný ubrousek 
pomocí tiskátek s hanáckými motivy. 
Všem návštěvu Vlastivědného muzea vřele doporučujeme! 
                                                                                                             
                                                                                                                               

                                                                                                  Žáci 2. a 4. třídy  

 
 

JARO 
     Barevné  probouzející se 
Barví  studí  probouzí 

Jaro je velmi barevné. 
radost 

 
Andrejka V., Anetka D., Monička H., 4. třída 
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DEN VODY VE 2. TŘÍDĚ 
 

 Celý svět slaví 22. března Den vody. My, druháčci, jsme si tento den také 
užili. Někteří přišli i jako voda oblečeni. Začali jsme písničkou Pramínek, ve které 
jsme hledali tvrdé a měkké slabiky a rýmy. Moc se nám písnička líbí, stejně jako se 
nám líbil příběh o důležitosti vody v poušti. V českém jazyce jsme vymýšleli slova o 
vodě, tvořili jsme pětilístky, skládali básničky, psali jména našich i světových řek. 
V matematice jsme počítali vodní slovní úlohy, kreslili jsme obrázky, vyzkoušeli jsme, 
jak důležitá je spolupráce nejenom ve dvojici, ale i ve větší skupině. Celý den byl 
príma. 
 

Voda má dnes svátek, nemáme v tom zmatek. 
Ve vodě žil delfínek, jmenoval se Martínek. 

Plave, skáče na moři, tam žijí i úhoři. 
Taky žralok, co ryby loví, mušle si na dně v písku hoví. 

Leží tiše pod vodou, zpívají píseň houpavou. 
Tisíce ryb plave v moři, mořský koník se jim dvoří. 

Lodě plují po moři, rychleji než úhoři. 
V rybníku je vodník král, s dušičkami si rád hrál. 

Na vrbě si sedí, na hladinu hledí. 
Vodu máme rádi, jsme s ní kamarádi. 

Voda je vždy príma, ať je léto nebo zima. 
 

Společná práce žáků 2. třídy 

 
Něco z druháčkovských pětilístků o vodě:  
 
Jaká je voda? Zdravá, dobrá, studená, čistá, slaná, mokrá, průhledná., teplá, 
měkká, tvrdá, rozteklá, .. 
Co dělá voda? Teče, mlčí, šumí, nalévá se, umývá, kape, dává, pije se, klouzá, 
vytéká, … 
Věty o vodě: Voda se pouští z kohoutku. Voda je dost důležitá. Voda je vzácná 
tekutina. Ve vodě žijí živočichové. Bez vody není život. Voda nám dává zdraví. Voda 
je k životu. Voda je k pití. 
Co mě napadne, když se řekne voda? Moře, pramínek, řeka, bazén, déšť, ryby, 
pití, mrak, vodopád, vločka, život, žízeň, loď…  
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DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA 

 Druháčci s andílky ze 4. třídy si užili ve středu 21. 2. Den mateřského 
jazyka. Průvodcem byla písnička s názvem Óda na češtinu, ve které se zpívá, že 
Čech má umět hezky česky. Společně našli mnoho krásných českých slov, která 
zapsali do mapky České republiky. Tu vyzdobili také názvy měst, řek, pohoří, 
obrázky… prostě místy, která sami, s rodiči nebo s kamarády navštívili. Následovalo 
milé pozvání do těchto míst s odůvodněním, proč zrovna sem.  
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ZIMNÍ SENICKÁ OLYMPIÁDA 

 Pátek dne 23. 2. 2018 byl v senické malé škole ve znamení OLYMPIÁDY. 
Děti přicházely do školy vyzdobeny barvami české trikolóry a těšily se nejen, jak 
dopadne utkání našich hokejistů s hokejisty OSR, ale hlavně na svoje sportování. 
Naše sportování mělo jedinou chybičku – málo sněhu. 

V prvních dvou hodinách se připravoval teoreticky každý za sebe. Luštili se křížovky, 
přesmyčky, četli básničky a vyhledávali v textu jména sportovců, v matematice 
počítali jejich úspěchy, dozdobovali tváře a po svačince, která nám dodala energii pro 
závodění, jsme si ve skupinkách připravili prezentace o symbolech olympijských her. 
Teď již víme, že k olympijským tradicím patří oheň, kruhy, vlajka, slib sportovců a 
rozhodčích, maskot, hymna. Víme, kde je Korea a něco málo o ní. 

V duchu myšlenky rychleji, výše, silněji a olympijského hesla fair play, jsme se 
po představení sportů a našich sportovců přesunuli na hřiště a do parku. Tady se 
závodilo v bobování, střelbě, hrál se hokej, jezdilo se na čtyřbobu, zdolávaly 
překážky, ale hlavně jsme se bavili a užívali poslední zbytky sněhu. I počasí k nám 
bylo milostivé, sluníčko hřálo a my jsme společně prožili příjemné páteční dopoledne. 
Naši hokejisté sice prohráli, ale my všichni jsme os p. učitelek obdrželi symbolickou 

zlatou medaili - za vzornou 
přípravu na tento den a 
sportování ve smyslu fair 
play.                                                                                                               

                                                                                  

žáčci a paní učitelky  
z 1. stupně 
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Zprávičky ze školní družinky 
 

Sportovní odpoledne 

Domluvili jsme se školními družinami z Vilémova a Choliny na společná 
sportovní odpoledne v naší hale. Vilémov přijel v únoru, kdy si děti vyzkoušely opičí 
dráhu, hrazdu, kruhy, skok přes švédskou bednu, šplh a střelbu na branku a kluci si 
zahráli fotbal. V březnu za námi přijely děti z Choliny, které si střihly zápas ve 
florbalu, zahrály si společné hry, vyzkoušely si skok přes švédskou bednu, šplh, kruhy 
a hrazdu. Všichni jsme si společná odpoledne moc užili a těšíme se na další společné 
akce .  

Maškarní odpoledne 

Ve středu 21. 2. 2018 se děti ve školní družině proměnily v roztomilá zvířátka, 
sportovce, klauny, princezny, mumie a jiné  pohádkové bytosti. To byl pravý čas na 
zahájení maškarního odpoledne. Protože by nám bylo v družince těsno, přesunuli 
jsme se do sportovní haly. Děti si mohly zadovádět, zasoutěžit i zatančit. 

Odpoledne s mažoretkou 

Ve čtvrtek 15. 3. čekalo na dětí v ŠD malé překvapení – vystoupení mažoretky. Děti 
měly možnost se naučit některé prvky, například, jak se točí s hůlkou. 

paní vychovatelka Eva Juříková 
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VELIKONOČNÍ SVÁTKY 

KVĚTNÁ NEDĚLE  

Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připo-

mínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše.  

ZELENÝ ČTVRTEK  

Zvony odlétají do Říma. Zapovězený zvuk zvonů a zvonku je nahrazen dřevěnými 

klepači nebo řehtačkami. Na Zelený čtvrtek vstávaly hospodyně časně, aby zametly 

dům ještě před východem slunce. V Tento den nemáme nikomu noc půjčovat a 

s nikým se hádat. 

VELKÝ PÁTEK  

Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži. Velký pátek je jedním ze dnů 

přísného postu. Vstávalo se před východem 

slunce, lidé se chodili mýt do potoka, aby unikli 

nemocem. V tento den by se nemělo pracovat na 

zahradě ani v sadu. 

BÍLÁ SOBOTA  

Během dne se nekonají žádné obřady ani mše 

svatá. Svůj název den získal zřejmě od bílého 

roucha, do kterého byli zahalení lidé, kteří byli 

v tento den pokřtěni. Na Bílou sobotu se uklízelo, 

bílilo. Také se pletly pomlázky a zdobila vajíčka.  

 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
kresba Marie Klapková, 5. třída 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (též Velikonoční neděle nebo Boží hod velikonoční) je 

největší slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a 

vítězství nad smrtí. V tento den se peče beránek, mazanec nebo chleba. Každá 

návštěva dostala kousek z tohoto upečeného pečiva, posvěceného ráno v kostele při 

ranní mši. 

ČERVENÉ VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  

V českých zemích i na Slovensku je zvykem chodit s pomlázkou z vrbového proutí. 

Chlapci chodí od domu k domu za děvčaty, šlehají dívky a za to dostávají vajíčka. 

Spletené pomlázky mají zdobené barevnými stuhami různých barev.  

N. Dvořáková, 5. třída 
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DEN POEZIE V NÁMĚŠTI NA HANĚ 

 Ve středu 21. 3. se uskutečnilo v Náměšti na Hané oblastní kolo recitační 

soutěže s názvem Den poezie. Zúčastnilo se ho celkem 57 žáků z okolních základních 

škol. Tedy z Náměště na Hané jako pořádající organizace, dále z Nákla, Těšetic, 

Loučan a Senice na Hané. Soutěž probíhala v sále na náměstí a měla pěkný 

slavnostní ráz. Děti soutěžily celkem ve čtyřech kategoriích, samostatně byla 1. třída, 

v I. kategorii se představily děti z druhých a třetích tříd, ve II. kategorii recitovali 

čtvrťáci a páťáci, III. kategorii reprezentovali žáci šestých a sedmých tříd a ve IV. 

kategorii se jako nejstarší předvedli osmáci a deváťáci. Z naší školy přijelo do 

Náměště 11 žáků. Porota složená z pedagogů to měla velmi obtížné, protože výkony 

byly velmi vyrovnané. Domů jsme si přivezli celkem tři třetí místa. Oceněnými žáky 

byli Denis Kudla z 1. stupně a Roman Hapalák a Anna Štefanová z 2. stupně. Všem 

dětem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme další pěkné zážitky 

s poezií.  

p. uč. Nataša Látalová 
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Matematický klokan doskákal do naší školy 
  

 V pátek 16. 3. proběhlo na naší škole, stejně jako na většině škol v celé naší 
republice, školní kolo soutěže Matematický klokan. Podobně soutěžily i děti v jiných 
evropských zemích, ale také například i v Americe či Austrálii. Matematický klokan je 
soutěž mezinárodní a má dlouhou tradici. 

V letošním ročníku si nejlépe vedli v jednotlivých kategoriích tito žáci: 

Cvrček (2. a 3. třída) 

1. místo – Vojtěch Stejskal (2. třída) – 81 bodů (z 90) 

2. místo – Anna Vozková (2. třída) – 80 bodů 

3. místo – Jakub Heroudek (2. třída) – 78 bodů 

Klokánek (4. a 5. třída) 

1. místo – Jiří Hujíček (5. třída) –  

93 bodů (ze 120) 

2. místo – Ondřej Tichý (4. třída) – 87 bodů 

3. místo – Jaroslav Brázda (4. třída) – 85 bodů 

Benjamin (6. a 7. třída) 

1. místo – Natálie Lakomá (7. třída) – 72 bodů (ze 120) 

2. místo – Roman Hapalák (7. třída) – 65 bodů 

3. místo – Adam Švec (6. třída) – 64 bodů 

Kadet (8. a 9. třída) 

1. místo – Ondřej Růžička (9. třída) – 66 bodů (ze 120) 

2. místo – Jan Duchoň (8. třída) – 64 bodů 

3. místo – Hana Dvorská (9. třída) a Matyáš Moťka (8. třída) – 55 bodů 

  

 Děkuji všem mladým počtářům, kteří se soutěže zúčastnili, a mám velkou 
radost, že zájem o matematiku je tak velký. Všem vítězům srdečně gratuluji a už se 
těším na příští ročník této krásné soutěže!!!                                 

p. uč. Lenka Málková 
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JAZYKOVÝ KOUTEK  
 

Vítejte v naší jazykové rubrice, kde si zábavnou formou procvičíme nejen náš rodný 
jazyk, ale také jazyk německý a anglický. 

 
DEUTSCH 

   
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 
 
 

1. čtvrtek    6.                              English        

                                                    
 
2.     7.    1. opice – 5. písmenko 
 
                                                                                            2. osel – 3. písmenko   
                                                                                             
                                                                                            3. pes – 3. písmenko  
3.     8.                                           
                                                                                            4. slon – 2. písmenko                                    
4.  X 
     9.    5. ryba – 2. písmenko                        
           
                                   6. had – 2. písmenko  
5.     10.                                           
                                                                                            7. kůň – 1. Písmenko 
                                                                         
 

Tajenka:……………………………………. 

Český jazyk - Najděte ve větách ukrytá vyjmenovaná slova 

Malý koloušek se poranil. Petr byl i na Sněžce. Mohl by strýček přijet? Smysly 

šetříme spánkem. Na okně seděly sýkorky. Děti zjistily, že prší. Chci, aby tady 

nikdo nerušil. Alenko, byla jsi už v Praze?  

1 
    

                    

  2 
  

            
      3              

        4 
    

X 
         5 

  
          

       6 
   

                      

7 
    

              
   8 

   
        

       9 
   

                  
  10           
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Anketa pro naše předsedy tříd aneb čemu dávají přednost 

 

 
Pavel Hlavinka 

 
léto   x    zima 

pomeranč    x    banán 
kočka    x   pes 

kino   x   divadlo 
řízek   x   svíčková 
sobota   x  neděle 
komedie   x   krimi 
vlak   x   autobus 

český jazyk   x  matematika 

 
Honza Elsner 

 
léto   x    zima 

pomeranč    x    banán 
kočka    x   pes 
kino   x   divadlo 

řízek   x   svíčková 
sobota   x  neděle 
komedie   x   krimi 
vlak   x   autobus 

český jazyk   x  matematika 
 

 
Verča Lakomá 

 
léto   x    zima 

pomeranč    x    banán 
kočka    x   pes 

kino   x   divadlo 
řízek   x   svíčková 
sobota   x  neděle 
komedie   x   krimi 
vlak   x   autobus 

český jazyk   x  matematika 
 

 
Katka Žampachová 

 
léto   x    zima 

pomeranč    x    banán 
kočka    x   pes 

kino   x   divadlo 
řízek   x   svíčková 
sobota   x  neděle 
komedie   x   krimi 
vlak   x   autobus 

český jazyk   x  matematika 
 

 
 

Něco pro pobavení… 

Otec sleduje losování sportky a stěžuje si: „Neuhádl jsem ani jedno číslo!“ „Nic si 

z oho nedělej, tati,“ uklidňuje ho synek. „Já na tom byl včera při zkoušení z mate-

matiky stejně.“ 

Proč nemůže prasátko jezdit na kole? Protože nemá palec na zvonek. 

Připravil Matěj Reif 

Ptá se otec syna: „Pepíčku, co to gumuješ?“ „Pan učitel říkal, že si mám tu pětku co 

nejdříve opravit!“ 

Do obchodu s ovocem a zeleninou přijde holčička s banánovou slupkou. „Co si 

přeješ?“ ptá se paní prodavačka. „Novou náplň.“ 

Připravila Katka Žampachová 
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Trénujeme myšlení 
 

Křížovka  

1. Plod jehličnatých stromů 

2. Co má struny a bereme to k táboráku 

3. Co je šedé a dělá to í,á 

4. Náš národní strom 

5. Spojené státy… (doplň)        

1         

2         

3         

4         

5         

 

Křížovku připravil Honzík Šišma, 2. třída 

Logické hádanky 
 
Tuto hádanku položila Sfinga Oidipovi: „Ráno kráčí po čtyřech, přes den po dvou 
a večer po třech." Co je to? 

 
Muž stojí před portrétem a pronese s pohledem upřeným na obraz: „Nemám bratrů 
ani sester, avšak otec tohoto muže je mého otce syn." 
Kdo je to? 
 

Jednu z tyčí přesuňte tak, aby vznikl čtverec! 

 
 
 
                               
 
 
           

                                                                           Připravil Jirka Hujíček, 5. třída 
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VELIKONOČNÍ KŘÍŽOVKA 

 

co si kluci vymrskávají od holek 
     

              

nosí sladkosti o Velikonocích 
   

              
  

sladkost k lízání 
     

              

tatínek, maminka a děti 
  

            
    

sladké odměny 
 

                  
  

v čem najdeme velik. nadílku             
      

Sladkosti               
     

zelenina a …………….. 
     

          
  

nosí sladkosti o Velikonocích 
 

          
      sladkost (tatranka)               

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                         Kresba: Anna Štefanová, 8. třída  
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Významné dny v březnu a dubnu 

6. 3. Den jódu  

8. 3. Mezinárodní den žen  

8. 3. Světový den ledvin 

10. 3. Evropský den památky obětem terorismu  

11. 3. Evropský den mozku  

20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež  

21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku  

21. 3. Světový den poezie  

21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 

22. 3. Světový den vody  

24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze  

  

1. 4. Mezinárodní den ptactva  

2. 4. Mezinárodní den dětské knihy 

2. 4. Světový den zvýšení povědomí o autismu  

4. 4. Mezinárodní den proti nášlapným minám  

7. 4. Světový den zdraví  

8. 4. Mezinárodní den Romů  

11. 4. Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů  

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky  

 

 

KRÁSNÉ VELIKONOCE A PŘÍCHOD JARA VÁM PŘEJE 
 REDAKČNÍ RADA ŠKOLNÍČKU! 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-jodu-19/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zen-20/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-ledvin-21/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-pamatky-obetem-terorismu-22/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-mozku-23/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-divadla-pro-deti-a-mladez-29/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zdraveho-spanku-30/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-poezie-31/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-za-odstraneni-rasove-diskriminace-32/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-vody-33/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-boje-proti-tuberkuloze-35/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ptactva-39/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-detske-knihy-40/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zvyseni-povedomi-o-autismu-41/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-naslapnym-minam-43/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zdravi-44/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-romu-45/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-osvobozeni-politickych-veznu-46/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-letectvi-a-kosmonautiky-48/

