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Do čísla 02 - 2016/2017 přispěli: paní učitelky Mgr. Svatava Strýčková, Mgr. Lenka 

Zelcová, Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková, Mgr. Miroslava Kvasnicová s ukázkami 

prací žáků, příprava a kompletace časopisu - Mgr. Kateřina Hrabcová, za žáky pak Tereza 

Lysáčková, Barbora Květoňová, Eliška Zapletalová, Anna Chytilová, Simona Biskupová, 

Lucie Janíčková, Veronika Vodičková, Kristýna Miková, Lenka Kaňová, Anežka 

Lysáčková, Karolína Filipová, Denisa Švandelíková, Václav Mik, Zuzana Bučková.   

 

 



Vtipná kaše 

1) Paní učitelka se ptá žáka: „Nováku, jak je množné číslo od slova neděle?" „Prázdniny!" 

2) Pračlověk čte synovo vysvědčení: „To, že máš trojku z lovu, chápu, jsi ještě malý. Ale 

že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!" 

 

3) V metru sedí chlapeček a neustále popotahuje. Vedle sedí starší pán, po chvíli to 

nevydrží a ozve se:,,Nemáš kapesník, chlapče?",,Mám, ale nesmím ho nikomu půjčovat!" 

4) Na hodině mušího přírodopisu dává učitel úkol:,,Tak milé mušky, vyjmenujte mi tři 

dravá zvířata.",,Sím, pavouk, žába a vlaštovka.",,Správně a teď vyjmenujte tři neškodná 

zvířata.",,Hmm, třeba lev, tygr, leopard..." 

5) BANÁNY   (speciálně pro Dana Havrana) 

,, Slečno, máte banány?“ ,, Ne, nemáme.“ ,, A dostanete?“  ,, Ne, nedostaneme.“ 

,, Jak to, vždyť banánů je všude dost!“  „To je pravda, ale my jsme drogerie!“ 

6) NA KOUPALIŠTI 

Říká malý Ládínek tatínkovi na koupališti: ,,Tati, já už nechci do bazénu.“ 

,,Proč?“ ,,Já už nemám žízeň.“ 

7) PRÁZDNINY 

Pan učitel vysvětluje žákům, co je čas minulý, přítomný a budoucí. Pak dává příklad: 

,,V červenci jsou prázdniny a hodně pálí sluníčko. Jaký je to čas, Pepíčku?“ 

,,To je krásný čas,“ odpoví Pepíček. 

8) TÁBOR 

Jenda se vrátí domů z tábora. 

,,Jak si se tam měl? Jistě si se dozvěděl nové důležité věci, co například?" ptá se otec. 

,,Že všichni ostatní dostávají vyšší kapesné než já!" 

9) ZVÍŘÁTKA 

Paní učitelka se ptá dětí: 

,,Kdo mi řekne nějaké zvířátko na Š?“ 

Přihlásí se Pepíček a říká: ,,Šnek!“ 

Paní učitelka:,,Dobře, Pepíčku. A kdo mi řekne nějaké zvířátko na D?“ 

Opět se hlásí Pepíček: ,,Dva šneci!“ 

Paní učitelka jen mávne rukou a ptá se dál: ,,A kdo mi děti řekne nějaké zvířátko na Ž?“ 

Pepíček vykřikne:,,Že by to byl zase šnek?!“ 

10) ŠNEK 

Ráno na vesnici. Pán se vzbudí a chystá se do práce. Vyjde přede dveře a na schodku vidí 

šneka. Má dost špatnou náladu, tak toho šneka sebere, napřáhne se a hodí do nedalekého 

pole. O pár měsíců později někdo klepe na jeho dveře. Pán jde otevřít. Na prahu stojí 

šnek, bojovně cuká tykadly a říká:,,Tos přehnal, frajere!“ 



speciálně pro Markétu Richterovou   

 

 

 



Recenze 

 

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 

2017 ‧ Fantasy film/Akční film ‧ 2 h 33 min 

Datum uvedení: 11. května 2017 (Šanghaj) 

Režiséři: Joachim Ronning, Espen Sandberg 

Hudba: Geoff Zanelli 

Scénárista: Jeff Nathanson  

V hlavních rolích: Johnny Depp, Orlando Bloom, 

Javier Bardem, Kaya Scodelario a další.  

 

  

 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta je americký dobrodružný film, již pátý 

díl filmové série Piráti z Karibiku. V dalším pokračování svých fantastických 

dobrodružství se kapitán Jack Sparow (Johny Depp), ke kterému se štěstěna opět 

jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů 

pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým se podařilo 

uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého 

piráta - a zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na přežití je bájný Poseidonův 

trojzubec, ale pokud má mít šanci ho nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci Carinu 

Smythovou (Kaya Scodelario), geniální a krásnou astronomku, a Henryho (Brenton 

Thwaites), tvrdohlavého mladého námořníka a člena královského námořnictva.  

 Jedině s jejich pomocí má kapitán Jack, svírající v rukách pevně kormidelní 

kolo Umírajícího racka, své zoufale nicotné a zchátralé lodi, naději nejen zvrátit 

nepřízeň osudu, se kterou se poslední dobou potýkal, ale také zachránit si život ve 

střetu s nejmocnějším a nejděsivějším protivníkem, jakému byl kdy nucen čelit. 

 Režie filmu se ujala dvojice Joachim Rønning a Espen Sandberg, scénář napsal 

Jeff Nathanson.  

Anežka Lysáčková, 8. třída 

https://www.google.cz/search?client=firefox-b&q=pir%C3%A1ti+z+karibiku:+salazarova+pomsta+datum+uveden%C3%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yIhPKTMy1jLLTrbST8vMyQUTVpl5mSWZiTkKJRmpiSVFmclAZlFqemZ-HpiRk5pYnKqQkliSCgBWIsjjRgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju99Kc1rjUAhXFPRQKHRY8ANEQ6BMIqgEoADAV
https://www.google.cz/search?client=firefox-b&q=%C5%A0anghaj&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yIhPKTMyVuIAsc3Ks9K0zLKTrfTTMnNywYRVZl5mSWZijkJJRmpiSVFmMpBZlJqemZ8HZuSkJhanKqQklqQCAFwGiMhQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju99Kc1rjUAhXFPRQKHRY8ANEQmxMIqwEoATAV
https://www.google.cz/search?client=firefox-b&q=pir%C3%A1ti+z+karibiku:+salazarova+pomsta+re%C5%BEis%C3%A9%C5%99i&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yIhPKTMy1hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFABhBNO0mAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju99Kc1rjUAhXFPRQKHRY8ANEQ6BMIrgEoADAW
https://www.google.cz/search?client=firefox-b&q=pir%C3%A1ti+z+karibiku:+salazarova+pomsta+hudba&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yIhPKTMy1hLOTrbST8vMyQUTVrmlxZnJAKPL-YgjAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju99Kc1rjUAhXFPRQKHRY8ANEQ6BMIswEoADAX
https://www.google.cz/search?client=firefox-b&q=pir%C3%A1ti+z+karibiku:+salazarova+pomsta+sc%C3%A9n%C3%A1rista&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yIhPKTMy1pLITrbST8vMyQUTVsXJRampeQU5iZUAec9hYigAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju99Kc1rjUAhXFPRQKHRY8ANEQ6BMItwEoADAY


Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 

 Tato třídílná knižní série je světovým 
bestselerem. Jedná se o dobrodružnou literaturu, 
která je doplněna dobovými fotografiemi a 
starými ručně psanými dopisy. 

 I když je příběh zcela fiktivní, je založen 
na historických faktech a mnoha dalších 
důležitých věcech, které možná už víte, nebo se 
je brzy dozvíte. Myslím si, že hodně obohacuje 
fantazii dětí i dospělých. Donutí vás přemýšlet a 
na chvíli se odpoutat od reality.    

Shrnutí příběhu 

 Hlavní postavou je chlapec jménem Jacob 
Portman. Měl dědečka, který mu vyprávěl 
zajímavé a dobrodružné historky z mládí. Když 
mu ohavní netvorové zabili rodiče, ocitl se 
v sirotčinci, který se na chvíli stal jeho 
domovem. Nebyl to tak ledajaký sirotčinec… 
Byl plný dětí s podivnými nadpřirozenými 
schopnostmi. Měl i řadu fotek dětí, které svému 
vnoučkovi ukazoval. Malý Jacob velmi obdivoval dědečkův dobrodružný 
život a také si takový přál mít. Jenže čím starší Jacob byl, tím méně mu věřil. 
Koneckonců historky zněly dost nereálně a jeho rodiče ani nemusely zabít 
nereálné bytosti, stalo se to v období druhé světové války. Mohl třeba za 
netvory považovat nacisty, kteří zabili kde koho. Fotky vypadaly čím dál víc 
jako podvrh.  

Jacobovi je právě 16 let. Jednoho dne, kdy si myslel, že dědeček zešílel, 
našel ho umírajícího v lese ve spárech skutečného netvora, kterého mu 
dědeček popisoval. Dědečkova poslední slova byl letopočet a adresa 
sirotčince, který se nacházel na jednom ostrově. Když policii popisoval 
netvora, dobírali si ho a byl ihned poslán k psychiatrovi, který v tomto 
příběhu hraje opravdu velkou roli.  

 Jednoho dne se Jacobovi podařilo dostat se na ostrov díky otci, který 
píše knihu o ptácích, kterých je na ostrově opravdu hojně. Psychiatr Dr. Golan 
mu povolil odjet, i když v tu chvíli nikdo nechápal proč. To se ale časem 
ukáže. 

 Jacob se vydal k sirotčinci, ze kterého zbyly pouze trosky. Plazivé 
rostliny a plevele obrůstaly budovu a některé části budovy byly již rozpadlé. 
Údajně v roce 1940 během náletu dopadla na sirotčinec bomba a všichni 
zahynuli. Uvnitř Jacob našel některé zachovalé předměty, včetně dalších 



dobových fotografií. Pak ale spatřil dívku, kterou poznal z jedné z fotografií. 
Dokázala holýma rukama vytvořit plamen. Utíkal za ní. Když se ocitl 
v kamenné mohyle, byl dívkou odveden do sirotčince, který byl v původním 
stavu. Kamenná mohyla byla jedna z tisíce časových smyček, které se točí stále 
kolem jednoho dne. O každou smyčku se stará jedna ymbryna. Ymbryny jsou 
ženy, které se dokážou proměnit v ptáka.  

Jacob si uvědomí, že se nachází v jiném čase, konkrétně v roce 1940.  Zde 
začíná příběh, ve kterém Jacob hledá odpovědi na všechny otázky a vše, čemu 
nerozuměl, nyní může poznat. Jacob zjistil, že je také podivný a mezi děti 
patří. Po dědečkovi totiž zdědil schopnost vidět netvory.    

Zamiluje se do dívky s plamenem. Emmy Bloomové. Emma byla bývalá 
milá jeho dědečka, ale když dědeček odešel, zestárnul a děti zůstaly stále ve 
svém věku. Tato smutná romance mezi Emmou a Jacobem je doplňkem 
příběhu. Kdyby s ním odešla, zestárla by během několika hodin a zemřela by. 
Netvoři smyčky napadli a unesli ymbryny. Teď je pouze osud všech smyček a 
jejich zraněné ymbryny neschopné se přeměnit ve člověka pouze na dětech. 
Co je čeká a co se dozví? To už si přečtěte sami nejen v této knize, ale také 
v jejích dvou pokračováních.  

 Příběh je akční a určitě počítejte s tím, že vám občas bude bít srdce jako 
o závod a taky vás zamrazí. Čekají tam různé záhady a hlavolamy, hodní lidé, 
kteří se ukážou jako zrádci. Určitě si říkáte, dokonalý námět na film. Ano, tato 
série je i zfilmovaná. Já film ještě neviděla, ale připomínám, že filmy jsou 
většinou odlišné a člověk si nemá prostor udělat si o tom vlastní obrázek. 
Mnoho informací vám také unikne. Proto určitě doporučuji si napřed přečíst 
knihy.  

Čtení jsem si velmi užila a všem vám vřele doporučuji! 

Vaše Sue (Zuzana Bučková 9. třída)  

 



Super letní recepty 
 

Borůvková limonáda 

Suroviny (4 porce): 
 

 voda 1l 
 borůvky 1 hrnek 
 bezový sirup (či jiný sirup 

dle vaší chuti) 60ml 
 šťáva z 1 citronu 
 led 

 
Postup: 
 
1. Borůvky omyjte a  zbavte je přebytečných nečistot. 
 
2. Borůvky společně s asi jednou třetinou vody, sirupem a šťávou z jednou 
citronu dejte do mixéru a dobře rozmixujte. Dolijte zbytkem vody, dobře 
promíchejte a podle potřeby ještě doslaďte a dokyselte. 
 
3. Podávejte ve džbánu s kostkami ledu. Nakonec můžete dozdobit čerstvými 
borůvkami a okvětními lístky růží. 
 

Melounovo-zazvorové fizz 

Suroviny: 
 bezpeckový meloun 1,5 kg (nebo meloun zbavený pecek) 
 čerstvý zázvor, oloupaný a jemně nastrouhaný 90 g 
 šťáva ze 2–3 citronů 
 šťáva ze 2–3 limetek 
 krupicový cukr 100 g 
 lístky máty na ozdobení 
 plátky pomeranče i s kůrou k podávání 

 
Postup: 
 
1. Přes jemné sítko vymačkejte z nastrouhaného zázvoru co nejvíc šťávy.  
Spolu se šťávou z obou citrusů a cukrem ji vlijte do kastrůlku s nepřilnavým 
povrchem. Na mírném ohni tekutinu zahřívejte, dokud se cukr nerozpustí. 
 Zvyšte plamen a přiveďte k varu. Odstavte, nechte zchladnout a přelijte do 
servírovací mísy. 



 
2. V kuchyňském robotu 
rozmixujte melounovou 
dužinu. Rozmixovanou dužinu 
vlijte do mísy k citrusovo-
zázvorovému základu. 
 
3. Přidejte kostky ledu, 
promíchejte a ozdobte lístky máty 
a pomerančovou kůrou. 
 

 

Letní svěží těstovinový salát  

Suroviny (4 porce): 

 200g  těstovin 

 100g  rajčat 

 100g  šunky 

 50g    hrášku 

 1/2ks žluté papriky 

 1/2ks zelené papriky 

  sůl 
 
Postup: 

1. Těstoviny dáme do vroucí osolené vody, 
ihned zamícháme, aby se nepřichytily ke 
dnu. 
2. Uvaříme je podle návodu nepříliš do 
měkka (takzvaně na skus – al dente), 
propláchneme studenou vodou a necháme 
okapat. 
3. Rajčata dobře opláchneme a nakrájíme 
na osminky. 
4. Hrášek – čerstvý vyloupeme (sterilovaný 
scedíme). 
5. Papriky opláchneme, zbavíme semen a nakrájíme na nudličky. 
6. Šunku nakrájíme na menší kousky. 
7. Uvařené těstoviny vložíme do mísy, přidáme nakrájenou zeleninu, šunku a 
zalijeme připravenou zálivkou z rozšlehaného oleje, citrónové šťávy, mletého 
pepře a soli.  
8. Vše zlehka promícháme a necháme vychladit. 
Doporučení: 
Místo citrónové šťávy můžeme do zálivky dát jemný vinný ocet. Šunku můžeme 
nahradit opečeným kuřecím masem. Skvělé jsou v těstovinových salátech také 
okurky, olivy, ančovičky, lístky bylinek, můžete variovat dle své chuti.  



DIY  obrázkové návody 
 

- Rychlá vychytávka na gumítkové nanuky  

- Recyklované stínidlo na lampu z pet lahví 

- Sprejované grafitty na papír – efektní dekorace  

 

 
Recepty a návody pro vás připravily: Anežka Lysáčková, Karolína Filipová, Denisa 
Švandelíková, 8. třída  



           



Laser game – oblíbená zábava na dosah  

Laser game si na svých výletech vyzkoušelo hodně dětí z 4., 5. a 6. třídy naší 
školy. Všichni se shodli na tom, že by se na laser game rádi vrátili!  

Kam si můžeš v našem okolí laser game zajít zahrát?  

Podrobnosti:  

Laser Aréna Olomouc 

360 m2 plných překážek, rohů a zákoutí, které jsou ideálními úkryty. Akční hudba 
a umělá mlha vytváří jedinečnou atmosféru. 

Adrenalin, akce a zábava! Tohle přesně najdete v Laser aréně Olomouc. 

Laser tag neboli Laser game je hra podobná paintballu nebo airsoftu. Rozdíl je 
ovšem ten, že zásah nebolí, nezanechává modřiny ani barevné skvrny. Hra je 
obecně rychlejší a akčnější. Také nepotřebujete žádné vlastní speciální vybavení, 
stačí pevná obuv. K dispozici jsou převlékací kabinky. Své osobní věci si pak 
můžete uschovat v uzamykatelných skříních. 

Dali si načas a promýšleli každé zákoutí, každou skrýš, tak, aby umocnili zážitek, 
který vás v naší Laser aréně čeká. A hodiny příprav se vyplatily. Věříme, že jsme 
stvořili nejlepší arénu, v jaké jste kdy hráli. Přijďte a posuďte sami. 

Co vás v aréně čeká? 

Aréna, kde se laser tag odehrává, má 360 m2 plných překážek, rohů a zákoutí, 
které jsou ideálními úkryty. Překážky jsou označené UV barvami, které zajistí 
unikátní atmosféru. Hry se účastní 4-10 hráčů (ideálně je aréna navržena pro dva 
týmy po 4 lidech). Krev v žilách vám rozpumpuje akční hudba, která provází celou 
hru. 

 
Základní ceník 2016: 
99 Kč / osoba 
85 Kč / osoba – studenti* 

Uvedená cena je za jednu hru, která trvá 15 minut. 

Kontakt:  

Adresa: Koželužská 29, 9. patro nadzemních garáží, 779 00 Olomouc 
info@laserarenaolomouc.cz 
tel.: +420 604 685 483 

PO-ČT 14:00 - 22:00   PÁ-NE 10:00 - 22:00 (platí i ve svátky) ámý herní 
bonus 

 

mailto:info@laserarenaolomouc.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



Na tábor!  
A ještě tady máme jeden tip na báječné užívání si letních dní… 

 

 O prázdninách můžeme jet do hotelu nebo k moři, užívat si luxusu a pohodlí.  

Ale to nejlepší, co můžete udělat, je jet na TÁBOR. Nic víc člověka nepohladí po duši víc, než 

když se ráno probouzí za zpěvu ptáků, bzučení včel a šumění větru v korunách stromů. 

Člověk si přece nemůže přát nic většího, než je stavění hráze v potoce nebo si jen tak blbnout 

s kamarády. Člověk neochutná nic lahodnějšího, než je jídlo, které si sám uvaří v kotlíku. 

Není nic poetičtějšího, než sedět u ohně, když kolem létají jiskry, praská dřevo a voní smůla. 

Nic krásnějšího zkrátka není, než když je člověk v přírodě. A to vše zažijete na táboře.  

Pokud můžete, tak na nějaký tábor jeďte. Já osobně jezdím na skautský tábor.  

P.S. Kdo nemůže jet na tábor, může jít alespoň jen tak pod stan! 

Anna Chytilová, 6. třída  

 

   
 



Vyprávění ze skautské výpravy 

     Se skauty máme výpravu do lesa i s přespáním. Jak dorazíme na místo, vytahuji 
spacák a karimatku. Už se trochu stmívá. Ještě si zahrajeme hru a zazpíváme si 
večerku. A ještě jedna věc, musíme si rozdat hlídky. Já dostanu od jedné do půl třetí. 
A jde se spát. Pomalu zalézám do spacáku a usínám. Dostávám se do krásného snu. 
Ale najednou slyším: ,,Vstávej, vstávej, máš hlídku!“ Pomalu otevírám oči. ,,Vstávej!“ 
řekne osoba ještě jednou. Vtom před sebou vidím jednoho z vedoucích, říká mi, že mám 
hlídku. Pomalu vstávám. Obleču si teplejší oblečení a jdu k hodinám. Vedoucí už šel 
spát a já mám teď hlídku. Už mám půl hodiny za sebou. Najednou mi někdo pusu 
přikryje rukou.  
     Co mám dělat, křičet? Né, to nemůžu. Začnu kolem sebe kopat, kousat a bránit se. 
Ale marně. Celý tábor spí. V myšlenkách si říkám, né, to nebude plánovaný přepad. 
Nějaká osoba mi svazuje ruce a nohy, už se skoro nemůžu hýbat! Osoba mě zvedá a 
odnáší. Neznám to tam, nevím, kam mě nese, a ve tmě neznám cestu. V náručí 
usínám. Za chvíli jen cítím, jak mě osoba pokládá, probouzím se. V hlavě přemýšlím, 
kde se stala chyba. Co když už nikdy neuvidím rodinu, kamarády a mnoho dalších? 
Slyším, jak osoba odchází, nevím kam… Co tady mám dělat? Do rána daleko a já jsem 
svázaná a opřená o strom. Po nějaké chvíli slyším hlasy: ,,Simčo, Simčo! Kde jsi?“ 
Snažím se odpovědět, ale moc to nejde. Posvítí na mě baterkou. Oči mi zajiskří a já 
cítím, že už je to dobré. Sundávají ze mě provazy. A jeden z vedoucích říká, že to byl 
plánovaný přepad. Já se jen usměju.  
    Od té doby vím, že ve skautu se může stát cokoli. 

Simča Biskupová, 6. třída text, 
Gábinka Šímová, 2. ročník obrázek 

 

  

 

 

 



Podle čeho dostávají skřítci jména? 

Někdo říká, že jsou jen v pohádkách, jiní věří, že jsou 

v našem světě skřítci. Stejně jako my lidé musí mít jméno. Ať 

už je to Smraďoch, Šustík nebo třeba Fešák, jméno 

každopádně získá později. Ale podle čeho dostávají skřítci svá 

jména?       

 Jak jsem zmínila Smraďocha, tomu dali jméno 

Smraďoch, protože se třeba nerad koupe. Šustík, když 

kamkoli jde, ať už schválně nebo nechtěně šustí. Fešák je 

krásný, dá se říct “nafintěný“. Kutil vynalézá plno užitečných 

věcí. Červenka se červená, když na ni promluví skřítek,…. 

Tajnůstkař, Barvička, Křikloun, Krásnoočko, Šprýmař, Nosák, 

Lichotka a další jména.    

 Existuje spousta jmen, avšak každé jiné, jako vločky. 

Pro skřítky mají jména větší hodnotu než pro nás lidi. Skřítci 

se nepřejmenovávají, svého jména zkrátka váží. 

Veronika Vodičková, 6. třída  

Bylo sedm barevných skřítků. Ti bydleli na kraji lesa. Vedle staré 

chaloupky, kde byly čarodějnice. Jednou se sedm barevných skřítků rozhodlo, 

že by si vyšli na výlet. Nejdříve poobědvali, uklidili a pak vyšli. Ale o kousek dál 

bydlely dvě čarodějnice. Zrovna se probouzely. Všimly si, jak si kráčí v řadě a 

zpívají si. Čarodějnici Majdu to hrozně zaujalo. Chtěla se k nim přidat, ale druhá 

čarodějnice Rebelka nechtěla. Dnes totiž chtěla odpočívat. Ale Majda šla. 

Potichu chodila za trpaslíky, aby si jí nevšimli. Až najednou došli do města. Bylo 

tam mnoho domů a obchodů. Nevěděli, kam mají jít. Rozhodli se, že půjdou do 

kouzelného obchodu.          

 Tam stál u pultu stařeček. Prodával různé kouzelné věci. Procházeli si celý 

obchod, až narazili vzadu za závěsem na černou díru. Byla to stařečkova 

oblíbená komora, kde si párkrát zašel a vzpomněl na staré časy. Skřítci moc 

chtěli do díry. Tak je tam stařeček zavedl, aby tam něco neprovedli. A najednou 

u rohu stála čarodějnice Majda. Skřítci a stařeček se lekli. Majda držela v ruce 

hůlku. Mysleli si, že bude hodná, ale nebyla. Byla tak rozzuřená. Mávla hůlkou 

na skřítky a měli jména. První se jmenoval Šmudla, druhý Smraďoch, třetí 

Lajdák, čtvrtý Šašek, pátý Hejkal, šestý Stydlín a jako poslední Štístko. Skřítci se 

šťastně vrátili do lesa a žijí tam spokojeně.      Lucie Janíčková, 6. třída  



Sport a čerti – to k sobě 

přece moc nejde.  

Práce žáků 5. třídy nám 

dokážou, že ano   

 

Čerti a sport 

Byl jednou jeden Lucifer a ten 

Lucifer bydlel spolu s dalšími 

dvaceti čerty v pekle. Jednoho dne si Lucifer posedával na svém trůně a díval se na své 

čerty, jak jenom něco jí a jí a jí, až jsou z toho celí tlustí a nic se jim nechce dělat. 

Lucifer si teda řekl, že všech dvacet čertů svolá a pošle je v přestrojení za lidi nahoru, 

ať si najdou nějaký sport, který by se jim líbil a mohli by ho v pekle zavést. První čert 

se šel podívat na hokej, ale zjistil, že je to sport s ledem a led by v pekle brzy roztál. 

Druhý čert našel balón, který patřil klukům, co hráli fotbal. Balón jim vrátil a zkusil si 

fotbal zahrát s nimi. A peklo div se, docela mu to šlo.      

 Rychle to běžel povědět Luciferovi. Luciferovi se nápad s fotbalem moc líbil, 

kývl na něj a svolal zpátky do pekla ostatní čerty. Ti také byli fotbalem nadšeni. Potom 

se jeden z čertů přihlásil a řekl, že se dá s balónem i házet. Potom se přihlásil další čert 

a řekl, že by měli v pekle zavést posilovnu, ale Lucifer na to řekl: ,,Tak na tohle 

nekývnu, protože je to úplná hloupost!,“ a proměnil čerta na prasátko. Ostatní čerti jak 

to viděli, raději už jen mlčeli, až na jednoho, který řekl: ,,A kde vlastně vezmeme ten  

balón?“ Lucifer odpověděl: ,,No přece…. Vydáš se nahoru a koupíš rovnou deset 

balónů!“ A poslal čerta nahoru na svět.       

 Mezitím se čerti dali do práce. Brzy měli postavené hřiště, už jim zbývalo jen 

rozmístit branky. Jakmile to dodělali, vrátil se čert s balóny. Čerti se hned dali do hry. 

Hráli fotbal, házeli si, hráli různé hry a nakonec uspořádali i soutěže. Jak tak soutěžili, 

přistoupil jeden čert k Luciferovi a svěřil se mu s tím, že už ho hry nebaví, že by se 

chtěl raději vrátit ke své původní profesi, chytat hříšné duše a vyrábět uhlí. Ostatní 

čerti zaslechli jejich rozhovor a někteří z nich souhlasně kývli.    

 Dlouho Lucifer přemýšlel, než se rozhodl, co udělá dál. Dal čertům na 

vybranou. Kdo chce sportovat, ať sportuje, kdo chce chytat hříšné duše a vyrábět uhlí, 

ať tak koná. A od té doby každý čert dělal to, co ho doopravdy babí a měli se tam 

všichni moc dobře. 

Tereza Lysáčková, 5. třída  

 



Otylý Pepa 

Určitě všichni víte, co je to peklo. Pro toho, kdo neví, peklo je místo plné ohně, 

ve kterém jsou hříšné duše. V čele celého pekelného království stojí Lucifer. Být vámi, 

tak se snažím být hodný, protože v pekle je to fakt děsivé. A pekelná škola? V pekelné 

škole se učí zlobivé děti, které do pekla odnesl čert, protože moc zlobily. Musí se 

napravit a potom se vrátí zpátky domů.       

 V téhle škole se učil i jeden kluk. Jmenoval se Pepa a byl velmi otylý. Jedl 

jenom sladkosti a ve škole měl samé pětky. Vypadalo to, že se domů nikdy nedostane. 

No, on vlastně domů ani nechtěl. Tady se mohl cpát bonbóny do nekonečna. Byl tak 

tlustý, že se skoro ani nemohl hýbat. A jednou se stalo, že všechny bonbóny a 

sladkosti zmizely. ,,Ale né, všechny moje zásoby jsou pryč!,“ naříkal Pepa. ,,To je 

strašné, co budu dělat?“ Pepa si vůbec nevěděl rady. Bez bonbónů to prostě nevydrží. 

Jediné, co ho teď napadlo, bylo, že se zeptá celého pekla, jestli by mu nedali nějaké 

bonbóny. Nikdo nic neměl a ten, kdo měl, mu stejně nic nedal. Přemýšlel hodně 

dlouho, co teď udělá, a potom ho napadlo, že se dostane do lidského světa a bonbóny 

bude hledat tam.           

 Jak se ale dostane ven? Musel najít nějaký způsob. A tak se v hodině pekelných 

dějin zeptal paní učitelky na to, jak se dostat ven? Vymyslel to chytře. Jejich učitelka 

nebyla moc chytrá a věřila všemu, co jí kdo řekl. Stejně tak věřila i Pepovi. S radostí 

mu to řekla a Pepa hned po vyučování vyrazil ven do lidského světa. Sluneční záře ho 

úplně oslepila. Když se rozkoukal, zjistil, že je v lese. Z jedné strany uslyšel nějaký 

hluk a jekot. ,,Tam by mohly být nějaké sladkosti,“ pomyslel si a šel k místu, odkud 

vycházel ten hluk. Byla to vesnice. Lidé tam zrovna něco slavili. Jakmile to Pepa 

spatřil, vtrhl do vesnice. Všichni se zděsili a utekli do svých domovů. Pepa zkusil na 

některé dveře zaklepat, ale bylo to marné. Nikdo neotevřel.  Pepa měl tak velkou chuť 

na něco sladkého, že se rozhodl, že poprvé v životě poběží. Musel rychle najít novou 

vesnici.           

 Běžel a běžel, tak dlouho, dokud nenašel další vesnici. Dopadlo to ale stejně 

jako v předchozí vesnici. Lidé zase utekli, schovali se do svých domů a už se 

neodvážili vylézt. Běhal od vesnice k vesnici, ale nic se nezměnilo. Až v jedné takové 

malinké zapadlé vesničce bylo vše jinak. Když do ní vtrhl, lidé neutíkali ani nekřičeli. 

Za chvíli k němu přišly děti. ,,Hele, podívejte, on má rohy!,“ posmívaly se Pepovi. 

Pepa se na sebe podíval. Už nebyl otylý. Zhubl tím, jak celé dny a noci běhal. 

Dokonce si uvědomil, že už ani nemá chuť na žádné sladkosti. Zjistil, že běhání není 

vůbec špatné. A tak si řekl, že už nikdy bonbóny ani jiné sladkosti jíst nebude. Raději 

je vymění za ovoce a začne se stravovat střídměji a zdravěji. Všem čertům šel Pepa 

příkladem. Zjistili totiž, že štíhlým čertům se rychleji běhá, což se při celoživotním 

honu na hříšné duše docela hodí :D! 

Barbora Květoňová, 5. ročník 



 

Básničky dětí z 1. třídy a jejich rodičů ze 

Svátku Slabikáře  
 

 

Slabikář je knížka hravá,  

na první čtení je ta pravá.  

Je to velká zábava 

i kamarád se přidává.  

 

Knížka je náš kamarád,  

čtení – to má každý rád.  

Dneska je Den Slabikáře, 

zábava pro všechny čtenáře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jestli nejsi podfukář,  

prostuduj si Slabikář.  

Čtení, to je zábava,  

knížka není záhada.  

Ve třídě jsme kamarádi,  

máme se tu všichni rádi.  

 

 
Kočičky: Ella Jamerová, Jiří Baláž, Laura 

Václavíková – žáci 1. třídy 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelka Lenka Zelcová 

očima svých letošních 

prvňáčků  Zdařilá 

podobizna od Elly Jamerové, 

že?  

 

 

Více obrázků se do Expresu 

nevešlo, ale děti kreslí 

opravdu hodně a rády a to 

je znát na výzdobě naší 

školy, takže je máme pořád 

na očích a můžeme je všichni 

obdivovat. Děkujeme!  



Předprázdninová zábava 
 

Lušti a hádej… 

 
1. Sport s míčkem                                               9. Povrchový důl 

2. Dopravní prostředek využívací koleje          10. Dopravní stavba, přes kterou 

        jezdí auta 

3. Slovní výraz pro písmeno Y                          11. Pokrývka hlavy 

4. Lidově obývací pokoj                                   12. Ovoce na palmě 

5. Dohoda, že se nebude válčit a bojovat          13. Stavba sloužící k modlitbám 

6. Severský přežvýkavec                                   14. Věc určená ke psaní 

7. Domácí zvíře                                                 15.  Dioptrická pomůcka 

8. Část těla spojující hlavu s trupem 

                                                                                                                                                                                       

1.   2.   3.   4.   5.   6.  7.   8.   9.   10.  11.   12.   13.   14.  15. 

,,Zasloužíme si vědět, kdo vymyslel prázdniny!“ 

  Tajenka :   …...........     ..…..............     …......................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 



 



Loučení s letošní devátou třídou 
 

A je to zase tady. Letos naši školu opouští další třída, další deváťáci, kteří ještě před 

malou chvílí otevírali první písanky a Slabikáře. Čas je neúprosný a je tady konec 

dětství. Nastává jim ale velmi dobrodružná cesta mládím, která bude tak pestrá, jakou 

si ji sami udělají. Všichni za chvíli vykročí ze dveří základní školy a už se sem nikdy 

nevrátí jako žáci, ale snad někdy jako hosté. A jak to bývá v pohádkách, dávám vám 

na cestu tři poslední rady:  

 Buďte (opravdu) sami sebou.  

 Úspěch má hodně podob.  

 I cesta může být cíl.   

 

Na co nikdy nezapomenu u této třídy? 

 

- Na názory na všechno Míťi Chytila  

- Na Zuzčiny obrázky, z nichž mi jeden visí v pracovně 

- Na módní poradenství Áji Mikové 

- Na perfekcionismus a sovičky Staňky Feglerové  

- Na naprostou pohodu vždy a všude Markéty Richterové  

- Na zahloubané čtení Elišky Pavlasové   

- Na neuvěřitelný smích Anny Zapletalové 

- Na to, že pes může být nejlepším přítelem člověka, jak tvrdí Markéta Klevarová 

- Na to, že florbal je super sport pro holky i kluky, že Míšo Šmatelková 

 

Je toho samozřejmě více, ale něco si nechám pro sebe. Ty nejcennější vzpomínky 

bychom si měli uchovat v našich tajných památečních krabičkách jako tiché poklady 

pro dny, kdy nám není nejlépe. A to, co nebylo příjemné, má tu vzácnou vlastnost, že 

časem z našich myslí vybledne.  

 

Krásné léto a zdařilé nové začátky! 
 

Za pedagogický sbor ZŠ a MŠ Spálov Vaše třídní učitelka Mgr. Kateřina Hrabcová 

  

 

 

 

 



Kdo letos vychází z devítky?  

 

S charakteristikami žáků mi jako vždy pomáhaly děti z nižších ročníků.  
 

 

Adriana je velmi společenská dívka, má ráda místa a akce, kde to 

žije. Kamarádi, to je její svět. Láká ji větší město, čehož si určitě 

užije v Olomouci, kde bude studovat obor Aranžér a propagační 

výtvarník. Estetický vkus v sobě Ája nezapře, vždy je do puntíku 

sladěná a má svůj styl.  

 

  

Míšu mají rády mnohé holky pro její 

kamarádskost a smysl pro humor. Míša je velká 

sportovkyně, baví ji jezdit na kole, ale její největší láskou je 

florbal. Doufá, že jí tento koníček vydrží a my jí budeme 

držet palce. Míša je technicky založená a tak zvolila učební 

obor Obráběč kovů v Hranicích na Průmyslové škole. Určitě 

jej zvládne levou zadní!  

 

 

Zuzka je velmi talentovaná, úžasná, hodná a milá dívka, 

která si dokáže jít za svým. Ráda čte všelijaké knihy, píše a 

zpívá. Má veliký smysl pro humor a dobré srdce. Dokáže 

být hodně přátelská. Od září si začne plnit svůj sen studiem 

na umělecké škole v Ostravě. Přejeme jí mnoho sil, štěstí a 

úspěchů. Určitě o ní v budoucnu ještě uslyšíme.  

 

 

 

Markéta je věčný smíšek i snílek, 

která vás odzbrojí roztomilým kukučem. Zajímá se o vše, co je 

zrovna v módě, čte hojně zamilované příběhy a ráda zkoukne 

dobrou komedii. S ničím si nedělá těžkou hlavu, je to velká 

pohodářka. Jistě si dobře poradí i ve velkém Brně, kde bude 

studovat obor Laboratorní asistent.   

  

 

 

 



Eliška je sympatická, cílevědomá a sebevědomá holka, kterou mají 

rády mnohé holky z nižších tříd. Jejím koníčkem je karate, psi a 

jelikož má velkou představivost, tak doufá, že se jednou uplatní 

 jako cukrářka, na kterou se bude učit ve Valašském Meziříčí. 

Fantazii si bystří bohatou četbou napínavých knížek.   

 

 

 

Vlastním jménem Miloslav, ale všichni mu říkají Míťa. Jeho 

velkou zálibou je vedení skauta, ale i dlouhé výpravy. 

S mladšími dětmi si dobře rozumí. Rád jí a mlsá. Je to místní 

chytrá hlava a překypuje humorem. Zajímá se téměř o vše, co se 

kolem děje a také o tom rád napíše ve svém blogu. Protože Míťu 

baví hodně věcí a není zatím na nic zaměřen, bude studovat na 

gymnáziu v Kroměříži.  

  

 

Stáňa je sebevědomá, cílevědomá a hodná dívka. Má dokonalý 

smysl pro humor a je velmi inteligentní. Je spolehlivá a skvělá 

kamarádka. Stáňa má ráda knížky, hlavně ty, které se týkají 

historie. Stáňa v září nastupuje na stavební školu na obor 

architektura v Lipníku nad Bečvou. Přejeme ji hodně štěstí, aby se 

jí dobře rýsovalo. 

 

 

Anička je velmi šikovná, samostatná a 

usměvavá. Baví ji zkoušet stále nové a zajímavé věci. Baví ji 

starat se o svého koně Ness a také o svou fenku Sheilu. 

Anička se půjde učit na cukrářku do Valašského Meziříčí. Je 

společenská a nedělá jí problém seznamovat se s novými 

lidmi, takže si určitě najde velkou partu kamarádů.  

 

Markéta Klevarová – to je vysmáté 

stvoření, které slyšíte už zdaleka. Je to 

ale také cílevědomá dívka, která je ochotná bojovat za to, co 

chce. Její největší vášní jsou zvířata, především pak její psi, se 

kterými už dlouhá léta cvičí sport agility. Studovat půjde 

Aplikovanou chemii na Průmyslovou školu v Hranicích. 

 



 

„Čím déle čekáte na budoucnost, tím kratší bude. 

  Žijte teď a tady!“   Anna Franková 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluníčko na 
rozloučenou od  
Aničky 
Dubovské, 3. 
třída  


