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Do čísla 01 - 2018/2019 přispěli: paní učitelky Mgr. Svatava Strýčková, Mgr. Terezie 

Lukšíková, Mgr. Bc. Lucie Kozelská a Mgr. Michaela Šmatelková s ukázkami prací žáků, 

Mgr. Kateřina Hrabcová, za žáky pak Kristýna Miková, Lenka Kaňová, Štěpánka Feglerová, 

Anežka Lysáčková, Karolína Filipová, Zuzana Bučková, Markéta Richterová, Miloslav Chytil, 

Sabina Králová a Anna Holíková. 

 

 



ŠKOLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 

Vesmír tajemný, poučný i hravý 

Když kosmická výchova, tak kde jinde než v planetáriu!    A tak jsme v říjnu vyrazili s oběma 

montessori třídami za poznáním aktuální hvězdné oblohy, určováním světových stran, procházkou po 

planetách sluneční soustavy a doslova hltali informace o vesmíru. Největší dojem na nás rozhodně 

udělal efektní průlet prstencem Saturnu, tedy jeho dokonalým virtuálním 3D zobrazením. Po 

populárně-vědecké části přišla vhod pohádka, která nás zavedla na Čokoládovou planetu. Program 

završila interaktivní expozice na chodbách planetária. A rozhodně zaujala. Takový skafandr 

kosmonauta děti rozhodně ještě neviděly. Po nezbytném nákupu v meziplanetárním shopu jsme 

přistáli zpět na matičce Zemi, respektive u naší rodné spálovské ZŠ. Přesně včas, abychom si 

vychutnali nadpozemsky dobrý oběd našich skvělých kuchařek. 

A co jsme na podzim zažili dalšího? No přece poznávali jsme přírodu, tedy tu létavou, dravce a 

včely, věnovali jsme se bezpečnosti prakticky na dopravním hřišti i teoreticky s příslušníky Policie ČR. 

A nesměla chybět ani kultura, reprezentovaná varhanním koncertem. Tož, pestrý podzim to byl. 

Vzhůru do zimy!     

               



Od září školního roku 2018/2019 se rozjelo v ZŠ Spálov 2. trojročí montessori s žáky 3., 4. a 5. 

ročníku. Celý rok je zaměřený přírodovědně. Žáci jeden den v týdnu věnují projektu na různá témata 

živé a neživé přírody, vytvářejí vlastní prezentace, pracují s odbornými texty a využívají během výuky 

metody kritického myšlení. Absolvují také zajímavé přírodovědné exkurze a vycházky. V záři jsme 

navštívili Planetárium v Ostravě, kde se žáci vydali na dobrodružnou cestu k planetám, prohlédli si s 

průvodci Experimentárium a programovali humanoidního robota. V říjnu jsme se nechali okouzlit 

podzimní krajinou břidlice, v Raabově štole jsme si prohlédli nejmenší zdejší krápník, na naučné 

stezce vylezli na haldu s krásným rozhledem do okolí a v Muzeu břidlice v Budišově nad Budišovkou si 

žáci vyzkoušeli ražení mincí, štípání břidlice, hledání zkamenělin a psaní a kreslení na břidlicovou 

destičku. V měsíci prosinci mají žáci ve venkovních prostorách školy instalovanou meteorologickou 

stanici a účastní se každodenního měření, při kterém zaznamenávají vlhkost vzduchu, množství srážek, 

sílu a směr větru a teplotu.   

  

Žáky třídy 2. B montessori baví výtvarné a pracovní činnosti. Během prvních tří měsíců školy 

se seznámili s mnoha uměleckými směry, umělci a výtvarnými technikami. V záři jsme odlévali do 

forem betonové koule, které jsme instalovali jako planety Sluneční soustavy spolu se Sluncem do 

zámeckého parku. Žáci dále malovali na kameny, kreslili za pomoci zablácených rukou, v přírodě si 

vyzkoušeli land-art, vytvářeli v půdě chodbičky a stavěli z přírodního materiálu iglú, ubrouskovou 

metodou vyrobili baňky na školní jarmark, vymalovali školní kuchyňku a odlévali parafínové svíčky k 

prodeji na Mikulášskou besídku. Všechny svíčky se vyprodaly velmi rychle a za vydělané peníze si třída 

koupí po Vánocích suchozemskou želvu.     

 



 

 

 



 
Poděkování státnímu podniku Lesy České republiky 

 
Na začátku letošního školního roku byli žáci naší školy obdarováni krásnými sešity s lesní 

tematikou v rámci projektu Sešity do škol. Chtěli jsme, aby státní podnik Lesy České republiky, který 
tento projekt zaštiťuje, věděl, že si jeho daru nesmírně vážíme. Proto jsme se s žáky rozhodli 
poděkovat mu originálním způsobem. Žáci nižších ročníků zhotovili srdce z přírodnin v místním 
zámeckém parku. Starší žáci se zamysleli nad tím, jak by se dala ještě více podpořit ochrana živočichů 
v našich lesích. Děkujeme Lesům České republiky za to, že nám pomáhají posilovat vztah dětí k 
přírodě. 
                        Učitelé a žáci ZŠ a MŠ Spálov 
 
  

 

Mikuláš 2018 
 

Ve středu 5. prosince i 9. třída dodržela tradici a uspořádala Mikuláše. Přípravy trvaly 
poměrně dlouho, ale vše stihli včas připravit. Pekli perníčky, sháněli kostýmy, připravovali program... 
Vše šlo podle plánu, i když u perníčků si nebyli jisti, jestli bude dostatek těsta. 

Přišel den D, a to středa. Do školy šli na nultou hodinu, aby se mohli všichni nastrojit a čerti 
načernit. Rolí Mikuláše byl pověřen Daniel Havran a ten zvládl ji na jedničku, po svém boku měl dva 
anděly, a to Lenku Kaňovou a naši paní asistentku Gabrielu Kubicovou. Čerty se stali Jaroslav Remeš, 
Radomír Lev, Matěj Podešva, Martina Hejduková a Tomáš Mikulenka. Čerti měli snahu zastrašit děti, 
ale na některých dětech jsme viděli, že si z čertů nic nedělaly (bohužel).  Štěpánka Feglerová i ostatní 
zachycovali všechny momenty z tohoto dne. 

Program začal hned první hodinu, a to v tělocvičně s montessori třídou a svou svatou pouť 
Mikuláš a spol. zakončili v 6. třídě. Končili jsme kolem půl dvanácté, kdy už někteří měli dost zvonů,  
a i my jsme byli pořádně unaveni. Tento den si celá 9. třída užila, nejen proto, že měla další volný 
den :-D, ale i proto, že se mohla vyřádit.     (text upraven)    Martina 
Hejduková, 9. tř. 



                                                                     
 

 

Vítězové soutěže pořádané Policií ČR S prarodiči na cestách – zástupce 

náčelníka Policie ČR   1. místo Natálie Nováková, 7. tř. 2. místo Dominik Šíma, 4. 

tř., p. G. Kubicová 

                               

 

 



 

OHLASY NA AKCE 

 

V září jsme zhlédli výcvik dravců. Vaše ohlasy: 

 

1. Dravci se mi docela líbili, ale trochu jsem se bála orla. nejvíce se mi líbil puštík. Terka 

2. Dravci se mi líbili. Líbila se mi ta kuna na skateboardu.                                  Kristýna 

 

V říjnu jsme se zúčastnili varhanního koncertu v místním kostele sv. Jakuba. Varhany nám 

představil varhaník pan Kubica, který na ně umí velmi pěkně hrát. Líbila se mi prohlídka 

samotných varhan a krásný zvuk tohoto nástroje.   Terka Lysáčková, Katka Zimová 

 

Halloween – se mi líbil. Nejvíc se mi líbila návštěva deváťáků. Měli moc hezké masky.  

                   Adriana V. 

 

Na Mikulášovi se mi líbilo, že čerti brali zlobivé kluky do pytle. Líbili se mi andílci, kteří 

doprovázeli Mikuláše. Naopak se mi nelíbilo, že skoro všechny děti špinili mourem.   

         Gabka Šímová, 3. třída 

Nácvik první pomoci s panem D. Trnečkou a jeho asistenty: Líbilo se mi, že nácvik byl 

zpracovaný jinou formou. Škoda, že nás bylo tolik a nestihli jsme si všechno vyzkoušet, 

protože se k nácviku masáže srdce a umělému dýchání jen tak nedostaneme. 

         Štěpánka Fehlerová, 9. tř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝTVARNÉ PRÁCE 

V každém ročním období je naše škola krásně vyzdobená, u nás se jedná o mnohaletou tradici. 

Potěšte se pohledem na výzdobu, o kterou jste se postarali vy, žáci, a také naše učitelky výtvarné 

výchovy, vychovatelka školní družiny a paní uklízečky. 

 

 

 

 

             

                             



 

 

  

NAŠE LITERÁRNÍ POKUSY 

Hodiny 
 Zvláštní stroj, který určuje čas. Ani pořádně nevím, kdo hodiny vymyslel. Jednou jsem měl jít 
na půdu, mamka potřebovala něco přinést. Vylezl jsem na půdu. Byla to klasická půda plná krabic, 
pavučin, chladu a zatuchliny. 
 Když jsem byl nahoře, moje tělo zareagovalo na nepříjemný chlad. Prodíral jsem se bednami a 
krabicemi, a najednou jsem uslyšel tikání. V té chvíli jsem nemohl na nic jiného myslet. Ta atmosféra, 



šero a chlad udělaly svoje a já jsem měl velmi nepříjemný pocit. Začal jsem přemýšlet, co by to mohlo 
být? „Hodiny! To ne, co by tady dělaly?“ 
 Když jsem se blížil k jedné z krabic, tak to tikání bylo intenzivnější. Řekl jsem si, že to nic jiného 
než hodiny být nemůže. Začal jsem krámovat v krabici a našel jsem velmi starý budík, sice 
v nálezovém stavu, ale fungoval. Dal jsem si ho do svého pokoje na stůl. Od té doby mě vzbudil třikrát 
o půlnoci a teď je opět na půdě. Tam si může zvonit, jak chce.                                  Daniel Havran, 9. tř. 
 
Co všechno umí světlo 

Světlo, ať je jakékoliv, umí prozářit tmu. Ať je v podobě žárovky, LED osvícení, nebo i 
obyčejného člověka. Žárovka vám poskytne světlo a i trošku tepla. LED osvícení světlo, ale teplo ne. 
Člověk, jako světlo, vám může prozářit tmu. 

Může to být těžká nemoc, kterou prožíváte v nemocnici na nemocničním lůžku v tmavém 
pokoji s podivnými spolubydlícími, nebo smutek, který je pro vás už nad mírou snesitelnosti, vztek, ale 
také pro vás bezvýchodnost situace, kterou prožíváte. A v té době za vámi přijde člověk, který se na 
vás usměje a který vám do vašich problémů a starostí přinese světlo – naději – že na to nejste sám. To 
je to pravé světlo, které v té chvíli potřebujete. V těchto chvílích po ničem jiném netoužíte, než po 
člověku, který vám bude naslouchat, a kterému můžete říct, co vás trápí. 

Nemusíte být nutně nemocný nebo starý člověk, klidně můžete být malé dítě, kterému se zdál 
zlý sen. Z vlastní zkušenosti vím, že rozsvítit lampičku by mi nepomohlo. Já jsem potřebovala jiné 
světlo. Tím světlem byl můj starší sourozenec, kterého jsem vzbudila a vypovídala se mu. Občas byly 
sny tak moc děsivé, že jsem si lehla k němu do postele a usnula tam, protože jsem cítila, že se 
nemusím bát, protože mě před tím zlým snem ochrání, kdyby chtěl zase přijít. To pro mě bylo to 
světlo, které jsem v té chvíli potřebovala. 

Abyste byli pro někoho světlem, nemusíte ho nechat nacpat se do vaší postele, ale stačí, když 
se na něj usmějete. Úsměv totiž stojí méně než elektřina, ale dá více světla. Usmějte se na někoho  
a prozařte mu svým úsměvem život…                              Štěpánka Feglerová, 9. tř. 

 
Žáci 5. třídy četli knihu J. Verna Patnáctiletý kapitán. Ukázky jejich dopisů Dickovi. 
Ahoj Dicku Sande, 
zdravím Tě z dalekého Spálova. Jak se máš? 
Já se mám dobře. Právě jsem ve škole a píšu Ti dopis. Mám pro Tebe pár otázek. Jako první by mě 
zajímalo, po jakých mořích jsi plul, když jsi byl malý? Potom by mě zajímalo, jaké mořské živočichy jsi 
viděl a jací se Ti nejvíc líbili? A poslední otázka je – na které zemi se ti nejvíce líbilo a kde byl chtěl 
bydlet? 
Buď tak hodný a brzy mi odepiš. 
Těším se na odpověď.                               Anna (Dubovská) 
 
Ahoj Dicku, 
zdravím Tě ze Spálova. Jak se máš? Mám na Tebe pár otázek. Kde bys chtěl bydlet? Líbilo se ti na lodi? 
Jaké bylo tvoje největší dobrodružství? Jsi rád, že jsi dostal všechny do bezpečí? Ulevilo se Ti, když jsi 
zjistil, že jsou všichni v pořádku? A co se stalo Dingovi? Pamatuješ si vůbec na svoji rodinu? 
Tak se měj a těším se na Tvoji odpověď.                                                      Ahoj Evča 
 
Ahoj Dicku, 
píšu Ti z České republiky. Jak se máš? Kniha se mi líbila. Byl jsi moje oblíbená postava. Líbí se mi, jak jsi 
byl statečný. Nejvíce se mi líbila kapitola, jak jste byli v mraveništi. 
Já se jmenuji Denisa. Je mi deset let a bude mi za měsíc jedenáct. Bydlím v malé vesnici na Moravě. Je 
to zábavné být kapitánem? Už se těším na to, jak to dopadne. Měj se. 
                                      Denča 
 

 



Ahoj Dicku Sande, 

jak se máš? Já se mám dobře. Jakou zemi bys nám doporučil na dovolenou? Čteme tvoji knihu v naší 
třídě. Nám se tvá kniha moc líbí, hlavně, jak jste si mysleli s malým Jackem, že jste v Americe. Ještě se 
mi líbilo, jak Herkules řekl: „Já jsem silnější než ten blesk a rozlomím ho na dvě poloviny.“ Já jsem 
z malé vesnice na Moravě. Já bych chtěl se podívat na Kaňon. 
P.S. Odepiš.                                                                       Čau Filip 
 
S prarodiči o prázdninách Tereza Lysáčková, 7. třída 

Když jsme byli s babičkou doma, 
praskla nám na autě guma. 
Nemohli jsme nikam jet, 
ani si konečně vyjet. 
Naštěstí máme doma dědu, 
spravil gumu do obědu. 
Ten náš šikovný děda, 
to je velký vševěda. 
Do auta jsme nasedli, 
po chvíli jsme vyjeli. 
Vyjeli jsme na výlet, 
byli jsme tam jakbysmet. 
Dojeli jsme do městečka, 
ale to ještě není tečka. 
V tom městečku byla policejní stanice, 
líbila se mi převelice. 
Bylo to tam velmi krásné, 
ale bohužel také krátké. 
Po chvilce jsme jeli domů, 
viděli jsme auto nabourané do stromu. 
Chtěli jsme hned pomoci, 
sto padesát pět volati. 
Sanitka tu byla dříve, 
a pomohli těm lidem z té nešťastné chvíle. 
Pak jsme hned domu přijeli, 
byli jsme raz, dva, tři v posteli. 
 
Moje povolání  - básnická tvorba žáků 3. třídy 

Zemědělec – Jiří Baláž 3. A 

Zemědělec oře pole, 
nepracuje někde v dole. 
Jezdí pěkně traktorem, 
krouží polem ne polem. 
Na jaře seje, 
v létě seče, 
práce ta mu neuteče. 

Samá senáž, 
slámu vozí, 
 v zimě taktéž nezahálí, 
pluhem sníh už hrne z dáli. 
Tohle je můj velký sen, 
zemědělec budu jen, 
jezdit pěkně traktorem. 
 
Chemik – Jakub Richter 3. A 
Chtěl bych býti chemikem 
a ne žádným vandrákem. 
Proto učiti se musím moc, 
někdy z toho volám o pomoc. 
Ale nebojte se, přátelé, 
já to dokážu 
a potom vám drsný pokus ukážu. 
 
Chemik Eliška Ballerová – 3. A 
Chemik dělá pokusy 
a já dělám psí kusy. 
Ale až já budu velkou paní, 
bude to mé zaměstnání. 
Mezi zkumavkami, mikroskopy, v plášti bílém, 
budu dělat výzkumy a tím pomáhat lidem. 

 
 
 
 



Vaši spolužáci mají různé koníčky, teď něco neobvyklého. 
 
Haiku je lyrický útvar, většinou s přírodní tematikou, který je tvořen trojverším s počty slabik 5-7-5. 

Jde o nejznámější formu japonské poezie. Forma haiku vychází ze starší tradice básní renga (řazená 

báseň), skládaných skupinově. Forma řazených básní podléhá celé řadě pravidel s tím, že úvodní, 

nejdůležitější sloka vystihuje téma celé řady. Další sloky mají vždy daný počet slabik, až vzniknou 

básně i o 100 slokách. 

Ukázka: U Víta 

Studí na dotek 

Oblýskané sedátko 

ve zpovědnici 

Autorem básně je japonský diplomat a básník Hiroši Koši na návštěvě v Praze. 

Další příklady haiku od žáka 9. třídy, který je sbírá: 
Tygr číhá zde, duše vlaje ve větru, jenom na chvíli. 
Slabá vlna jsem, ale cestou do moře sílím v tsunami. 
Kroky přes řeku vedou pryč od známého, k cestě daleké. 
Zlato na nebi, když vítr zvedá listí, já opouštím sen. 
 
100 LET REPUBLIKY 

28. října 2018 uplynulo 100 let od vzniku samostatného Československa. Do oslav tohoto 

významného výročí se zapojila i naše škola. Připravili jsme pro vás i veřejnost výstavu o významných 

událostech, které se během sta let udály, k danému výročí jsme vyzdobili školu a pro žáky i zájemce   z 

řad veřejnosti byly připraveny omalovánky, pexesa a pro žáky vyšších ročníků pracovní listy. Výstavu 

jsme zapůjčili i městysu Spálov, aby si ji mohli prohlédnout i ti, kteří se nemohli dostavit na Den 

otevřených dveří ve škole. Chci poděkovat paní asistentce a učitelce G. Kubicové, S. Strýčkové, M. 

Krumpolcové a všem žákům, kteří mi pomáhali, hlavně všem deváťákům, ochotným osmákům, 

šesťákům a také chlapcům z montessori třídy.   

        



NA CESTÁCH 

Moje zahraniční dobrodružství začalo 8. 11. 2018. Zatímco se moji spolužáci  pokoušeli něco 
naučit, já jsem stála na letišti s velkým batohem a úsměvem na tváři. Po osmihodinovém letu mě ale 
úsměv přešel. Vystoupila jsem z letadla a málem se mi podlomila kolena, protože tak velké vedro jsem 
asi ještě nikdy nezažila. Vedro bylo opravdu úmorné. Asi jsem s tím měla počítat. Dobrovolně jsem 
totiž jela na měsíční expedici do OMÁNU. 
Omán leží na jihu Arabského poloostrovu. Pokud vás zajímá, jak to tam vypadá, představte si velkou 
poušť, ve které jakoby omylem občas vyroste nějaká palma. Tedy vlastně tam jsou ještě kameny. Jinak 
nic. Teplota ve stínu je něco kolem 35 ⁰C, na slunku se běžně vytáhne k 50 ⁰C. No a do takové země 
přijedu já, člověk, který nesnáší horko a nezná žádné jazyky. Naštěstí jsme většinu času žily v malé 
vesničce v horách, kde nikdo neznal žádné jazyky, takže to vůbec nevadilo:).  
   Možná by vás zajímalo, jak jsem se tam vlastně dostala. Tak já vám to povím. Byla jsem 
součástí archeologické expedice a měla jsem hlídat jednoho kluka, aby se tam nenudil. K archeologii 
jenom tolik, zjistila jsem, že mě vůbec neuspokojuje se pořád rýpat v hlíně, takže archeolog ze mě 
nebude. Jinak Omán se mi opravdu líbil, hlavně lidé. Všichni byli hrozně milí a velice pohostinní. Vždy 
se usmívali, i když mi museli nějakou anglickou větu opakovat třeba pětkrát. Taky tam chodí divně 
oblečení. Chlapi tam nosí takové noční košile a ženy jsou zase zahalené. Mě asi nejvíc zaujalo 
ománské jídlo. Ne že by bylo tak dobré, chleba tam neznají a ke všemu jí jenom rýži, ale převážně se 
tam jí rukama a na to se dá zvyknout:). Kromě milých lidí je Omán zajímavý svou bohatou historií  
a kulturou. Na všechno tam mají nějaký rituál nebo tradici. Každý Ománec je proto nesmírně hrdý na 
to, z jakého státu pochází, a myslím, že bychom si z nich v tomto měli vzít příklad. Protože to bylo 
první, co jsem si uvědomila po měsíci stráveném v daleké cizině. Můžu být, jak daleko chci, ale Česká 
republika pro mě vždy bude domovem.                                                                                                                              
                                                                                                                                           Anna Chytilová, 8. třída 

 

 



 

Krajina v Ománu, vedro, sem tam strom, kameny. 

 

 

 

 



MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ – PROJEKT 

 V dějepise jsme se učili o pravěku – mladší době kamenné. Dozvěděli jsme se, že v pravěkých 
vesnicích byly velké domy a bydlely tam dvě i tři rodiny společně, dokonce i se zvířaty. Paní učitelka 
nám řekla, že máme zpracovat projekt na pravěkou vesnici. Byli jsme nadšeni. Museli jsme si donést 
různé věci na její výrobu, např. kamínky, hlínu, mech, listy, kůru, dřívka a jiné přírodniny. Další hodinu 
dějepisu jsme začali tvořit. 
 Zabralo nám to tři hodiny. Paní učitelka přinesla karton a my jsme začali. Vojta celou práci vedl 
a určoval, co kde bude. Udělali jsme velké pole, pak dva velké domy. A samozřejmě jsme nemohli 
zapomenout na rybník. V první hodině jsme práci ani zdaleka nedokončili, to proto, že jsme se 
nemohli shodnout na tom, jak bude vesnice vypadat. Další hodinu jsme udělali pole pomocí hlíny  
a několika kamínků, dále jsme namalovali modrou temperou rybník a nalepili po okrajích kamínky. 
Kluci dělali domy, ty byly na výrobu docela těžké, ale oni to zvládli. Projekt se nám povedl, ještě jsme 
do vesnice doplnili obyvatele a zvířata. Je stále vystavený ve škole a všichni nám ho moc chválili. 
                        za 6. třídu Lenka Richterová a Adriana Václavíková 
  
 
 
 
VÁNOCE U NÁS DOMA 

RECEPTY 

Děti v akci 
Pátá třída si oživila vyučování společným kuchtěním. Děti se ve skupinách domluvily, jakou 

pizzu budou péct, rozdělily si nákup ingrediencí, samy si našly recept a daly se do práce. Vznikly tak tři 
pizzy různého druhu, které společně snědly a ještě si u toho stihly povykládat. Pokud si také chcete 
pochutnat, zde máte recept:                       Mgr. Markéta Krumpolcová 
  
Pizza 
30 dkg hladké  mouky 
1 lžička soli 
2 lžičky cukru 
4 polévkové lžíce oleje 
200 ml vlažné vody 
1 balíček sušených kvasnic 

 



 
     

ZÁBAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři, přejeme Vám krásné a pohodové vánoční svátky 

a mnoho radosti, spokojenosti a úspěchů v novém roce 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


