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KRÁSNÝ PODZIM!! 

Sice se nám za okny sluníčko schovalo a někdy to venku vypadá , jako když se 

… (viz RČENÍ NA OBRÁZKU) 

 

         (Helena Burešová, 8.A) 

… ale dobrou náladu nám to určitě nepokazí. Podívejme se, co jsme už letos 

ve škole stihli. 

 

 



POKOS 
 

Ve středu 7.9. se konalo krajské kolo branně 

vědomostní soutěže POKOS. Do krajského kola 

postoupili žáci na základě výborného výsledku v 

okresním kole, které se konalo minulý školní rok. 

Místem konání bylo Vojenské muzeum Králíky. 

Naši reprezentanti si vyzkoušeli v rámci 

čtyřkilometrového běhu střelbu ze vzduchovky, 

hod granátem na cíl, první pomoc, překonání 

lanových překážek nebo řešení logických či 

vědomostních hádanek. Mezi velké zážitky bude 

také jistě patřit 800m  běh v podzemních 

chodbách vojenské pevnosti zakončený výstupem 

do 270 schodů .  V konečném výsledku krajského 

kola naše škola obsadila krásné 5. místo. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Putovní kamínky 

Jedná se o velmi zajímavý projekt, který si po celé republice našel 

tisíce fanoušků. Ti se soustřeďují ve facebookové skupině „Kamínky“, 

kde s ostatními sdílejí své výtvory – malované kamínky.  Mnohdy jde 

téměř o umělecká díla. Ve skupině je v současné době více než 200 

tisíc lidí. 

Pokud takový kamínek někde naleznete, můžete si ho nechat nebo 

jen schovat někde jinde, aby mohl putovat dál. Na kamínku by měla 

být informace o fb skupině a směrovací číslo daného malíře. Můžete 

kamínek vyfotit a sdílet. Často bývá až fascinující zjistit, kam až se 

dílko podívalo. 

Ve škole také vypukla kamínková mánie. Žáci devátých tříd malovali 

na kamínky, označili je svým číslem a schovali v areálu školy. Úkolem 

ostatních je kameny najít, zapsat se do tabulky a opět je schovat. 

Deváťáci tak uvidí, jak jejich dílo putuje. Podle tabulky je nyní možné 

zjistit, že měl některý kamínek třeba už 10 majitelů a některý se ještě 

nenalezl. Akce bude probíhat celý 

rok.  

Tak hledejte  

a zapisujte!!! 

 



Deštivé dny jsou jako stvořené pro literární tvorbu.  Zkuste si podle žáků 9.D 

pracovat v duchu DADA básní. Vy nevíte, co je DADA? Dle definice je to: 

SMYSL PRO NESMYSL.  A tak vznikly básně na základě náhodných vylosovaných 

slov – přesně podle jejich pořadí.  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Na následující stránce ukázka KALIGRAMU = 

BÁSNĚ V OBRAZE ( autor – Anežka Novotná): 





  
 

   
 

  Naše hororové mámy    

                                (fejeton) 

Vždy mě vrtá hlavou jedna věc, které nemohu přijít na kloub. Proč naše 

mámy napadá v každé situaci ten nejhorší možný scénář? Mamčina bujná 

fantazie se rovná hororovému příběhu. Vím, že moji přátelé zažívají se svými 

mamkami to samé.  

 Když jsem chodil do druhé třídy, uhodil jsem se ve škole o roh dokořán 

otevřeného okna. Malá náplast od paní učitelky vše vyřešila. Když paní učitelka 

chtěla tuto mini nehodu mámě nahlásit a zmínila do telefonu to otevřené okno,  

s leknutím máma vykřikla: ,,On vypadnul z okna?” 

 Když plavu, určitě mě chytí křeč a utopím se. Když jedu na kole, porazí 

mě auto. Když zůstanu sám doma, zemřu hlady. Když si nevezmu svetr, 

umrznu. Obavám se, že si na mamčino věštění událostí se špatným koncem 

musím zvyknout. Dokud nás naše mámy budou mít rády, musíme s hororovými 

predikcemi počítat. Přeji nám i všem mámám hodně sil a pevné nervy! 

 

Timothy Thaldorf  9.A 



Jak vidíte, tvoření  nám jde!  Protože ale podzim začíná být smutný, můžete si 

náladu doma trochu vylepšit třeba bylinkami za oknem.  Po vitamínech vám 

to bude víc pálit, tak v pohodě zvládnete i matematické luštění  nebo se 

můžete naučit korejsky! Žáci 7.B  pro vás sepsali několik nových stránek po 

vzoru ORBIS PICTUS  Jana  Ámose Komenského. 

 

Na rozehřátí si zkuste uhádnout  lidové rčení z obrázku Anety Štrébely: 



 

Bylinky pro kuchyň od 8. A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luštění pro podzimní večer  

Účastníci Matematických hrátek si pro vás připravili sadu zašifrovaných obrázků. Dokážete 
je vyluštit?  

Poznej zvíře 

4→1↘1↓6→1↑1↗4→4↓1↙8↓1↙3↓3↗3↘6↙8↓1↘4↓6←6↑3←6↓6←
4↑1↗8↑6↖3↗3↘3↑1↖8↑1↖4↑ 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

Štěpán 



A teď? 

2↙2←6↑2↗3↖3↑1↗4→15↓2→15↑4→1↘3↓3↙2↘6↓2←2↖11↑2←7↑
3←2↓1→1←2↑3→7↓2→7↑3→2↓1← 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Denisa 

Odměna na konec 

2↘12←2↗8→2↙2↖2↙2↖2↙6↘6↗ 

Neznámý autor 😊 

 

              
              
              
              
               
              
              
              
              

Z Matematických hrátek za všechny 
účastníky zdraví 

Hana Dostálová 









Určitě nejvíc vám zlepší náladu, když podrbete nějakého svého 

zvířecího milouše za ušima.  

7.B pro vás přichystala úkol:  

NAJDI VE VĚTÁCH SCHOVANÁ ZVÍŘATA 

Koupila jsem maso, vaří se na 100°C.      

Moje lenost mi vadí.           

Pavel bloudí sem a tam.      

Pepovy drahoty nesnáším.       

Jirka kope s Tondou bazén.        

Dívky šly samy školou.   Koupil jsem si levné boty .    

Je potřeba perník osladit?                                               

V sobotu celý den Pedro rýsoval.   

Po tobě je vždy mokrá vana.     

Milan šeptá Kamile do ouška. 

Cítím se jako za mlada.    

   

Ty brýle mu rozbil Evžen.        

Ty chceš jet na kole v takovém počasí?      

Skoč Karle do toho bazénu.                                                                                                                           

Dnes nesu papír do sběru .       

Pravá kůže lva má 2 centimetry.        

Radka právě míří ke sporáku.       

Mám rád perník osobní výroby.       

Ránko zelí sebral jsem, odpoledne usnul jsem.     

Moje levá ruka neumí ani psát.  

Ty grázle, já tě zničím, řekl táta.  

Do pračky jsem narvala špinavé prádlo.  

Ona mu laskavě poděkovala a odešla.  



Záložky ze Slovenska 

Se začátkem školního roku se naše škola již tradičně zapojuje do projektu 
pořádaného Knihovnou Jiřího Mahena v Brně - Záložka do knihy spojuje školy. 

Jedná se o mezinárodní akci, jejíž podstatou je výměna záložek mezi partnerskými 
školami. Novinkou letošního ročníku je zapojení žáků z mnoha tříd z 1. i 2. stupně. 

Naši žáci vyrobili celkem 300 originálních záložek. Balíček letos 
poputuje do základní školy v malé obci Košeca, která leží 
nedaleko Trenčianských Teplic.  

 

Koncem října byl ukončen letošní ročník projektu, do kterého se v tomto 
ročníku přihlásilo 1038 škol s celkovým počtem 119 813 žáků.   

Naše škola obdržela poděkování od Knihovny Jiřího Mahena v Brně, která je 
pořádající organizací této akce. Zároveň nám byly doručeny záložky z partnerské 
školy, které byly do posledního kousku rozdány žákům zapojeným do projektu. 
Záložky udělaly radost nejen mladším žákům z 1. stupně, ale potěšily i 
žáky z vyšších ročníků, kteří oceňovali zejména možnost navázání 
komunikace s vrstevníky ze Slovenska prostřednictvím sociálních sítí.   

 



 

Věřím, že i tyto zdánlivé maličkosti mohou přispět k radosti ze čtení.  

Koordinátor projektu Mgr. Monika Picková   

         

   

Podzim a zajímavá knížka – taky dobrý nápad! Doporučte pěkné 
čtení i ostatním – posílejte nápady a příspěvky do časopisu! 
Nejjednodušší cesta =  p.uč. Málkové na Teams. Nezapomeňte 
svůj příspěvek podepsat!        
      

A pro zlepšení nálady si můžete pustit i nějakou 
písničku. Jednu vám doporučí Bětka:    
            
            
          



MOJE OBLÍBENÁ PÍSEŇ 

Moje oblíbená hudba se jmenuje Happier od Marshmello. 

Tato píseň je velmi emocionální. Vždy mě postaví na nohy.  

Když jsem líná, tak je tato hudba jako drink energie. 

Když jsem velmi smutná a není mi dobře, okamžitě zapínám píseň a 

povzbudí mě. Je to něco jako lék. Tato hudba je pro mě jedinečná. Někdy 

mi jde z písně mráz po zádech. Hudba ve mně někdy vzbuzuje pocity, které 

nevím, jak popsat. Je to něco jako radost, veselost a smutek zároveň. Když 

se do písně pořádně zaposlouchám a vžiju, tak mám chuť na mléko a na 

bonbóny.  

Když při písni zavřu oči, vidím šťastné psy, kteří na mě čekají na louce.  

Je velmi příjemné se zaposlouchat do hudby a zároveň se oprostit od 

povinností, negativních myšlenek a reálného života.  

 

     

                                                                        Alžběta Sičáková  7.A 

                                                                                     

                                  



A jsme na konci! Příští číslo bude zimní. 

Určitě bude reportáž i o čertech! A vy si 

nezapomeňte včas napsat Ježíškovi!  

 

 


