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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 

Skutečně zdravá škola 

ZŠ a MŠ Spálov pořádala v rámci projektu Skutečně zdravé školy podzimní výstavu plodů  
z našich zahrádek. Součástí této akce byla i ochutnávka pokrmů připravených z ovoce  
a zeleniny, kterou jsme letos sklidili nejen doma, ale i na naší školní zahradě.  Tato akce proběhla dne 
21. 10. ve školní jídelně. Zapojili se žáci, rodiče, kolegové a přátelé školy. Měli jsme tak možnost 
ochutnat  řepovou pomazánku servírovanou na celozrnném pečivu, zajímavou chuť měly mrkvové 
šátečky nebo bramborová buchta. Ochutnali jsme různé druhy jablečných  štrůdlů  a švestkových 
koláčů. Také dýňové muffiny  zaujaly svou lahodnou chutí. Věříme, že se nám tato akce stane tradicí  
a těšíme se na příští rok. 

   
 

30. výročí svobody a demokracie 

           Ve vestibulu naší školy se v neděli 17. listopadu konalo setkání k uctění 30. výroční Dne boje za 
svobodu a demokracii, tzv. „sametové revoluce“. Díky žákyním a žákům deváté třídy byla škola 
slavnostně vyzdobena nástěnkami, transparenty a hesly, dále bylo možno si prohlédnout výstavku 
věcí, které používala policie v roce 1989. V programu vystoupil pěvecký sbor pod vedením  
p. E. Šůstkové, za žáky vystoupily S. Biskupová, A. Chytilová, A. Smetanová, J. Feglerová,  
V. Krejčiříková, A. Václavíková, výstavku policejních věcí zajistil D. Pazdera. Slavnostní projev 
přednesla paní starostka L. Sucháčková a celá akce byla zakončena státní hymnou. 
 

     



Divadélko pro školy – Hradec Králové 

Začátkem listopadu na naši školu zavítali se svým představením herci z Hradce Králové, 

z Divadélka pro školy. Svým vystoupením pobavili a poučili žáky 1. a 2. stupně. Hra pro děti do páté 

třídy se jmenovala Zvířátka na dvoře, žáci 6. až 9. třídy se seznámili s dějinami divadla.   

Mikuláš 2019 

 Tento rok jsme Mikuláše na naší škole oslavili v klidu a míru. Mikuláš se dostavil s celou svou 
družinou, která se skládala z pěti čertů a dvou andělů. Na prvním stupni nebyli čerti skoro potřeba. 
Bohužel na druhém už museli čerti zasahovat. A to v takové míře, že v některých třídách nezbyl nikdo. 
Nakonec ale byli všichni vráceni do svých tříd, a ještě k tomu byli obdarováni perníčky a bonbóny  
a Mikuláš mohl i s celou družinou v klidu odejít. Ujišťujeme vás, že příští rok se tady opět objeví. 
 

 

Mladý chemik 

 

V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do přírodovědné soutěže Hledáme 
nejlepšího mladého chemika ČR, kterou pořádá SPŠ Hranice, obor Aplikovaná chemie, ve spolupráci 
s největším chemickým podnikem v kraji - společností PRECHEZA a.s.  

Soutěž je určena především žákům 9. tříd a do školního kola zapojilo všech 15 žáků. Tři 
nejlepší (Jan Květoň, Simona Biskupová, Alexandra Šímová) postoupili do regionálního kola  
a reprezentovali naši školu. 

 

 Vlastivědné procházky 2. B 

V letošním školním roce se v podzimních měsících žáci 2. B účastnili zajímavých vlastivědných 
vycházek. Navštívili a blíže se seznámili s městy, z kterých mnozí pocházejí. Nejprve poznali město 
Odry, kde nás kurátor Muzea Oderska p. Adam Hubáček provedl nejen muzeem, ale  
i nejvýznamnějšími památnými místy Oder. Žáci měli možnost prohlédnout si vnitřní prostory objektu 
bývalé městské fortifikace, hřbitovní kaple Svaté rodiny a kostela sv. Bartoloměje. V rámci úkolů  
v pracovních listech žáci získávali a vyhledávali informace i v městské knihovně a v informačním 
centru. V listopadu žáci absolvovali vycházku v městě Hranice na Moravě. Se zkušeným průvodcem 
poznali hranický zámek s renesančním arkádovým nádvořím, synagogu připomínající památku 
hranických Židů, starou radnici na Masarykově náměstí, památkově chráněný židovský hřbitov  
a v muzeu a galerii viděli expozice Vánoce za totáče a Nemocnice. Žákům se exkurze líbily a už se těší 
na edukační program v zámku v Hradci nad Moravicí a návštěvu domova seniorů v Odrách. Pro 



důchodce si připravili pěvecké, taneční i divadelní představení a dílny s výtvarnou tvorbou, pečením 
muffinů a stolní hry.  
 

  

Zdravá strava 

     Víte, co je to zdravá strava? A co znamená bio?  To si právě teď a tady vysvětlíme. 
Zdravá strava je v dnešní době čím dál důležitější. Jíst zdravě je hlavně o tom, že trochu přemýšlíte 
nad tím, co vložíte do úst. Samozřejmě to, že si člověk dá občas něco „nezdravého, ale velmi 
chutného“ na zub, neznamená, že je to něco špatného. Je ale důležité, aby to bylo jenom občas a ne 
pravidelně. 
     Taky je fajn jíst pravidelně a s rozumem. A když se budete řídit podle této pyramidy, bude to úplně 
nejlepší. 

 
 



 

Bio strava 

 Když je něco bio, znamená to, že znáte původ tohoto výrobku a víte, že při jeho výrobě nebyly 
použity žádné škodlivé látky. To je dnes velice důležité, protože výrobci se snaží, aby měli produkt co 
nejrychleji vypěstovaný nebo vyrobený a zapomínají na zdraví. Proto používají postřiky na rostliny, 
aby rychleji rostly, a vytvářejí jim umělé prostředí. 

      A my, pokud chceme jíst zdravě a jenom věci, u kterých víme, že vyrostly normálně samy a za 

přírodních podmínek bez chemikálií a jiných škodlivin, se můžeme zaměřit na tuto značku, která 
nám to zaručuje. 

 

Anketa - Rozhovor s pracovnicemi školní kuchyně naší školy 
 
1. CO VÁS BAVÍ NA PRÁCI KUCHAŘEK? 
Práce je různorodá, každý den je jiná. Nejvíc si užíváme výborný kolektiv. 
2. JAKÁ JE NÁPLŇ VAŠEHO DNE? 
Každá kuchařka má daný den určitý druh práce, ve kterém se každý týden střídají. 
3. CO VÁS NEJVÍC MRZÍ/ ŠTVE NA TÉHLE PRÁCI? 
Naše snaha a úsilí není oceněna ani finančně a ani nemáme dobrý pocit z toho, když vše končí v kýblu 
na zbytky. U jednoho okénka jídlo vydáme a netknuté jídlo se nám vrátí zpět k druhému okénku. 
Děti nevědí, co se vaří a oběd ani nechtějí a nemají snahu ho ani ochutnat. Děti si neuvědomují, že 
školní oběd není hrazen jen rodiči, ale také dotován státem. Hodnota obědu je mnohem vyšší než 
zaplacených 20 Kč. Děti mají možnost si oběd odhlásit, když takové jídlo nejedí. Myslíme si, že by děti 
měly nosit menší svačiny, aby jim zbylo v žaludku místo i na oběd. Mrzí nás, když oběd vyhodí a jsou 
si koupit něco „dobrého“ do místního COOPu. 
4. JAKÝ POCIT MÁ KUCHAŘKA, KDYŽ SE JÍDLO VRACÍ? 
Uvedeme příklad pro děti, které jídlo často vrací: Půl dne malujete obrázek, který je pro vás pěkný a 
máte radost, že se podařil. Darujete ho někomu, na kom vám záleží. Ten dotyčný obrázek vyhodí do 
koše, aniž by se na něj podíval. Jak vám bude? Asi stejně jako nám, když vidíme vrácený netknutý 
oběd. Jsou i světlé výjimky, kterým chutná všechno.   
5. PODLE ČEHO SESTAVUJETE JÍDELNÍČEK? 
Podle nutričních doporučení.  
6. CO SI PŘEDSTAVÍTE POD POJMEM ZDRAVÁ STRAVA? 
Děti by měly jíst všechno jako v pohádce „Jez do polosyta, pij do polopita.“ 
7. JAKÉ JÍDLO NEJRADĚJI VAŘÍTE? 
Oblíbené jídlo nemáme žádné, rády vaříme vše, nejlepší pocit máme z toho, když vidíme, že dětem 
opravdu chutná.  
8. JE PRÁCE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NÁROČNÁ? 
Ano, jak fyzicky tak psychicky. 

 

 



Žáků několika tříd jsme se ptali, jaké jídlo by měli na oběd nejraději, zde jsou výsledky:  

2. a 3. třída                                         4. třída 

1. místo           pizza                           1. místo           cheeseburger 

2. místo           hranolky                    2. místo           smažený sýr, hranolky, zelenina 

3. místo           palačinky                   3. místo           Honzovy buchty 

4. místo           špagety                      4. místo           krevety 

5. místo           krupice                       5. místo          pizza 

6. místo           krokety                       6. místo          svíčková 

7. místo           špenát                        7. místo          řízek 

8. místo           řízek 

1. třída                                                 7. třída    

1. místo           pizza                           1. místo          těstovinový salát 

2. místo           řízek                            2. místo          pizza 

3. místo           hamburger                 3. místo          řízek, bramborový salát 

4. místo           palačinky                    4. místo           tortila 

5. místo           šišky s mákem 

Čtenářský klub 

     Každé pondělí se schází někteří žáci prvního stupně v prostorách školní knihovny v rámci 
Čtenářského klubu, kde se mohou nerušeně věnovat samostatnému čtení, nebo mohou 
zdokonalovat své čtenářské dovednosti při společném čtení - nyní máme rozečtenou legendární 
knihu známé švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu, při které se velmi bavíme 
rošťáckými kousky Lasseho a Bosseho. Ve čtenářském klubu se děti dozvídají o zajímavých, nově 
vydaných knihách, také  mají příležitost poslechnout si z nich čtené ukázky. Často prezentují referáty 
o svých aktuálně čtených knihách, aby inspirovali spolužáky k jejich přečtení. Jindy pouze relaxují při 
poslechu čtené knihy. V současnosti navštěvuje klub, který vede Mgr. Markéta Krumpolcová, 15 žáků. 
 

   



OCHRANA PŘÍRODY 

+ BEZOBALOVÁ A BEZODPADOVÁ DOMÁCNOST 

Chránit naši přírodu je moc důležité. Proč? Jak jednoduché. Na světě je 7 miliard lidí, kteří 

vytvářejí čím dál víc odpadu. Plýtvají vodou a elektřinou. Příroda se sice statečně drží, ale 

nevíme, jak dlouho to ještě vydrží. Možná se vám zdá, že už teď je situace bezvýchodná, 

ale není tomu tak. Bude to sice namáhavé, ale když se každý budeme snažit,  

hodně zachráníme.                 

                                         

1 látková taška = 170 igelitovým taškám                       1 termoska = 500 plast. kelímkům 

1 bambusový kartáček = 4 plastové kartáčky 

1 opakovaně použitelná láhev = 167 PET lahví 

1 kovové brčko = 540 plastovým brčkům 

1 látkový kapesník = 7 300 papírových kapesníků 

 
 

Recenze knihy 

Ivona Březinová - Holky na vodítku – Jmenuji se Ester 

Kniha je o dívce trpící v této době častou nemocí – bulimií. Hlavní hrdinka popisuje, jak se k nemoci 

dostala, život v léčebně, všechny své pocity, ale taky, co jí pomohlo vyléčit se. Kniha je napínavá a je 

vhodná pro náctileté, kteří se mohou dostat do stejných problémů. Je velmi poučná, ukazuje reálný 

život bulimičky.                       Simona Biskupová, 9. třída 

 

 

 

 



VÝTVARNÉ PRÁCE 

Představujeme vám žáčky 1. třídy a jejich výtvarné práce. 

 

 

 



 

 

 
                                          



NAŠE LITERÁRNÍ POKUSY 

Básnické pokusy žáků 4. třídy 

 

Po prázdninách nikdy více, 

nechci vidět učebnice,  

hledá mě pan učitel,  

to je dobrý cvičitel,  

hodina už začíná,  

třída mobily vypíná.     Adam Smetana, Eliška Ballerová 

 

Hola, hola, škola volá. 

Chystají se učebnice,  

na všechny nové lavice. 

Hodina už skončila,  

celá třída vyskočila.     Laura Václavíková 

 

Je ráno a mamka už 

probouzí Honzu. 

Honzo, hola, hola, 

škola volá. 

Začíná hodina 

a třída mobil vypíná. 

Máme matiku, 

tam sčítáme a odčítáme. 

Už nám konči hodiny 

a děláme blbiny.     Jiří Baláž, Filip Kománek, Theodor Juráš 

 

Dětičky jsou do školy, 

nemají ani trošku kofoly. 

Všechny mají nové lavičky,  

vypadají jako krabičky. 

Honem do učení,  

nic to přece není.     Anna Brücknerová 

  

Žáci sedmé třídy se učili o bajkách (literární útvar, kde zvířata a věci jednají jako lidé a plyne 

z ní poučení) a měli za úkol vymyslet svou vlastní bajku. Posuďte, jak se jim to povedlo. 

Bajka 

 Jednoho krásného dne se procházela medvědice okolo lesa. Pořád dumala a dumala. Nikdo 
 v lese nevěděl, co chce udělat. Medvědice vešla do lesa k velkému stromu. Kousek od něj bydlela. 
Medvědice říká: „Tady tenhle strom mi zavazí!“ Nemohlo tam svítit pořádně slunce a nebyl tam 
žádný výhled. Řekla si, že zkusí ten strom porazit. Našla provaz, omotala ho kolem stromu a začala 
tahat. Tahala, tahala, ale strom se vůbec neotřásl. Medvědice zesmutněla. Řekla: „Ach, jo, tohle 
prostě sama nezvládnu.“  



 Přemýšlela, co by udělala, ale nic ji nenapadlo. Najednou si vzpomněla na svého dobrého 
kamaráda zajíce. Napadlo ji, že má silné, ale krátké nohy, ta by jí s tím mohl pomoci. Běžela  
k zajíci, vše mu vysvětlila a on, že jí rád pomůže. Oba začali tahat. Strom se trošku zatřásl, ale pořád 
nic.  
 V dálce je uviděl jelen. Přiběhl k nim a zeptal se, jestli nepotřebují pomoc. Medvědice 
souhlasila a všichni tři začali tahat za stejný provaz. Najednou strom spadl. Zvířátka se začala radovat, 
že to dokázala.  
 Z toho plyne ponaučení, že za jeden provaz se lépe táhne. Že máme kolem sebe spoustu 
přátel, kteří rádi pomohou.          Adriana Václavíková, 7. třída 
 
Závist 

 Byli dva pejsci. Jednoho měl hospodář šest let, staral se o něho jako o dítě. Dával mu 
dobrůtky, hrál si s ním a mazlil se s ním. Ale hospodář si koupil dalšího psa. Psi se skamarádili, 
povídali si mezi sebou, chodili na procházky. Byli nejlepší kamarádi. Starý pes mladému věřil jako 
vlastnímu synovi. Ale pak ho po třech letech mladý pes pokousal. Starý pes spal, takže se nebránil. 
Ráno si šel hospodář popovídat za psy, co se jim zdálo, a chtěl se jí s nimi projít. Ale uviděl tam 
starého psa ležet v krvi. Zhrozil se, nevěděl, kdo to mohl udělat. Vždyť s mladším psem byli takoví 
kamarádi. Mladý pes nedával najevo ani kapku smutku, chtěl mít hospodáře jen pro sebe.  
 Ponaučení: Nikdy nikomu nevěř, může se jen přetvařovat. 
                    Tadeáš Grones, 7. třída 
Zajíc Matěj 

 Byl jednou jeden zajíček, který se jmenoval Matěj. Žil spolu s mamkou Ludmilou, tatínkem 
Janem, s dvěma sestrami Aničkou a Veronikou a s bratrem Pepíkem. Žili uprostřed louky v noře. 
Jednoho dne, když maminka Ludmila dělala oběd, děti si hrály v noře. Dělaly nepořádek a hluk. 
Maminka už to nevydržela a řekla jim: „Děti, běžte si hrát ven k lesu, ale nechoďte do hlubokého 
lesa!“ Děti tedy šly. Hrály si na honěnou a na schovávanou. Zajíček Matěj při chovávané zašel moc 
hluboko do lesa a tam se schoval. Ale najednou se naproti němu něco mihlo. Řekl si, že asi nějaký 
klacek spadl ze stromu.  
 A najednou ze křoví vyběhla liška. Zajíček si jí všiml a běžel lesem  směrem k noře. Zajíček 
vyběhl z lesa a liška hned za ním. Liška si ale nevšimla větve na konci lesa. Zakopla o ni a polámala si 
tlapku. Zajíček mezi tím stihl doběhnout k noře a schoval se do ní. Tam už na něj čekala celá rodina. 
Nic jim o lišce neřekl. Řekl jen, že se šel proběhnout kolem louky. Liška se vrátila bez oběda a se 
zlomenou tlapkou zpátky do hlubokého lesa. 
 Ponaučení: Dívej se pod nohy! Poslouchat rodiče se vyplatí.  
                 Vojtěch Podešva, 7. třída 
 
Pobavte se zážitky svých spolužáků, dnes žáků deváté třídy. 
 
Můj nejstarší zážitek 
           

Jednoho dne asi před sedmi nebo osmi lety se můj bratr rozhodl, že si budeme hrát na 
království. Tak jsme si nachystali meče a udělali z matrací hrad i s padacími dveřmi. A z lega jsme 
udělali okolo vodní příkop, dokonce i s plastovými krokodýly a s rybami. 
 Bratr si nachystal kostým rytíře, a když měl vše nachystané, tak mi řekl, že budu hrát 
princeznu, a to se mi fakt nelíbilo. S velkým křikem jsem utekl do pokoje a schoval se pod postel  
a řval, že žádnou princeznu hrát nebudu! 
 Pak za mnou přišla mamka a přemlouvala mě, ať jdu hrát s bratrem. Já jsem jí vysvětlil, že 
bratr chce, abych mu hrál princeznu. Na to odpověděla, že nemusím hrát princeznu a můžeme být 
dva rytíři a jít zabít draka. To se mi líbilo.  



 Mamka mě nemusela ani dlouho přemlouvat a oba jsme si hráli, jak jsme chtěli. A poučení 
zní: Filip nikdy princezna fakt nebude.  
                                                      Filip Šustek, 9. třída 
Můj nejstarší zážitek 

 V době, kdy mi bylo kolem šestého roku, jsem nehorázně, když to řeknu slušně, zlobil rodiče. 
Neposlouchal jsem, dělal si, co chtěl, prostě a jednoduše kluk se svojí hlavou.  
 Byly prázdniny, respektive už se chýlily ke konci a já si stále vesele dělal, co jsem chtěl. Ale 
jednoho dne to přerostlo až v takovou míru, že mi mamka řekla: „Jdi pryč, běž si, kam chceš a zůstaň 
tam!“ Ona si myslela, ne ten přece neodejde, a když jo, tak bude do hodiny zpátky. Bohužel asi 
nevěděla, jak moc to vezmu vážně. 
 Vzal jsem si takovou koženou pracovní tašku, ve které si úředníci nosí papíry, navázal na ni 
sislák – jutový provaz, abych si ji mohl dát na ramena, a začal se vybavovat na cestu.  
 Moje výbava se skládala z malého železného krumpáče, který jsme s bráchou našli u potoka, 
jakéhosi železného věšáčku, s hrstí hřebíků, kladiva, nože a samozřejmě i hooodně „sisláku.“  
 Zcela připraven na cestu jsem vyrazil sám do světa za dobrodružstvím. Moje cesta vedla dolů 
pod Luboměř k jedné skále, kde bylo vždycky extrémní množství hub. Dorazil jsem na místo, kam 
jsem chtěl, a po krátké přestávce byl čas pokračovat. Chtěl jsem dojít do dědova srubu. Už tou dobou 
se mi začalo trochu stýskat, ale já jsem nezastavil a šel dál. Přebrodil jsem potok, vylezl hrozný kopec, 
přešel jedno pole, druhé pole a dostal se na cestu, která vedla na místo určení.  
 Jak jsem přišel ke srubu, už se začalo mírně stmívat. To byl čas na postavení přístřešku na 
noc. Vůbec mi to nešlo, tak jsem to vzdal a řekl si, že přespím na verandě srubu.  
 Tou dobou bylo už trochu větší přítmí a já jsem si řekl, že půjdu spát. Z mamčina vyprávění 
vím, že jí bylo divné, když jsem nebyl do hodiny doma. Uplynuly dvě hodiny, tři hodiny a najednou to 
bylo od mého odchodu někdy kolem deváté ráno osm hodin večer. To už mě sháněla celá rodina. Ale 
zpátky ke mně. Jak jsem tak ležel, začínala mi být dost velká zima a nutkání vrátit se taky sílilo. A tak 
jsem se po dohodě s imaginárním „kámošem“ rozhodl vrátit.    

     Jan Květoň, 9. třída 
 
 

 

 
 



 

ZÁBAVA                                                   

 

TAJENKA: 

 

 

VTIPY 

1. Jak poznáte, že máte pod postelí dinosaura? Narážíte nosem do stropu. 

2. „Pepíčku, takhle hrozné známky, to si zaslouží výprask!“„Souhlasím, tati. 

Tady je adresa učitelky!“ 



Módní okénko 

Tak jako každý rok se trendy v oblečení mění. Pojďme se 

společně podívat na trendy roku 2019,  

aneb levně, ale pořád stylově. 

Velkým trendem převážně v zahraničí, ale i u nás se stalo 

nakupovat v tzv. Second Hand obchodech, neboli věci z druhé 

ruky. Nejen že je to daleko ekologičtější a levnější, ale 

v takových obchodech se dají najít velice stylové a originální 

kousky! 

Také v roce 2019 se vrátily trendy z 80. a 90. let: 

nejvíce se nosilo: tzv. mom jeans (volné rifle, většinou 

doplněné širokým páskem), kalhoty s laclem, roláky, svetry, 

ramínkové a riflové šaty či šortky, kožené a riflové bundičky, 

crop topy, košile, sukně, děrované silonky a mnoho dalšího. 

Také nesmíme zapomenout ani na stylové šperky (ať už to jsou 

minimalistické šperky či řetězy, co doplní váš outfit). Zpátky se 

vrátilo i vrstvení oblečení (tričko pod šaty, rolák pod tričkem,…) 

Barvám se meze nekladou! 

  



 pod postelí   


