
 



Aktuality 
 

Návštěva Městského útulku pro psy 

7. B. Navštívila útulek pro psy v českém Krumlově.  

Věnovala se jim Vlaďka Garajová, která je provedla 

zařízením. Popovídali si o úkolech stanice, kterými je 

odchyt opuštěných a toulavých zvířat, zajištění řádné 

péče a socializace zvířat. V současné době je v útulku 29 

psů, 10 koček, tři ježci a další drobná zvířata. 

Květinový den 

Jedná se o informační akci spojenou s veřejnou sbírkou, která se věnuje boji proti 

rakovině. Žáci 9. třídy prodali 547 žlutých kytiček, a získali tak finanční 

prostředky v hodnotě 11 590 Kč. 

The Australian Show  

Ve čtvrtek 14. května zhlédli 

žáci 5.–9. tříd úžasnou 

multimediální interaktivní 

show o historii Austrálie, od 

původní civilizace až po 

současnost. Australský mim 

Schelie Nielsen alias Dr. Klutz, 

jako jediný herec, si velmi dobře připravil prezentaci plnou nových informací z 

oblasti historie, zeměpisu, přírodopisu, hudby, filmu a gastronomie, ale také 

zábavy, převleků a překvapení.  

 



 

Zájezd do Londýna 

1.–5. června je pořádán zájezd do Londýna pro 

žáky druhého stupně. Pojede se  autobusem 

Student Agency. Uvidíme hodně londýnských 

památek. Ubytováni budeme v rodinách. 

Výsledky školní olympiády 2. stupně 

 

  

iPadová mobilní učebna 

Na naši školu byla přidána nová iPadová mobilní učebna, kterou učitelé využívají 

ke zpestření svých hodin, např. práce na internetu, práce s iPadovými 

aplikacemi. 

 

  



KROUŽKY 

(2. díl) 

 

ŘEMESLNÁ TVORBA 

Vedoucí: Zdena Sekaninová 

Zkoušejí se zde tvorby z přírodních materiálů, které vycházejí ze starých řemesel. 

Jako například výroba věnců, keramika atd. 

 

VÝROBA MÓDNÍCH DOPLŇKŮ 

Vedoucí: Eva Schwarzová 

Práce s hlínou, batikování kresba na látku, háčkování, šití na stroji, výroba např. 

náušnic, přívěsků, náramků, sukní, kabelek a tak dále. 

  



Axolotl mexický 

Axolotl mexický, česky také zvaný vodní dráček nebo tygří mlok, je středně 

velký obojživelník vyskytující se v mexických jezerech. Ve volné přírodě si 

zachovává larvální stadium (pulce), ve kterém je 

schopen se rozmnožovat.  

Larva axolotla dosahuje délky až 35 cm, má tmavé 

zbarvení, širokou hlavu, po stranách vyčnívající 

keříčkovité žábry. Na ocase je patrný kožní lem. 

Přední končetiny mají čtyři a zadní pět prstů. Má 

velkou schopnost regenerace (proces obnovy poškozených částí těla). 

Veverka obecná 

Veverka obecná je středně velký hlodavec z čeledi veverkovitých obývající široké 

území v rozmezí od západní Evropy až po východní Asii. V České republice ji 

nalezneme v lesích všech typů, parcích, alejích, větších zahradách 

nebo hřbitovech se stromovým porostem. Veverka obecná obvykle dorůstá 19 až 

23 cm a dosahuje hmotnosti mezi 250 až 340 g. 

Huňatý ocas, který napomáhá udržovat 

rovnováhu při lezení a skocích na stromech a 

který veverka využívá jako „pokrývku“ těla při 

spánku, je 14,5 až 20 cm dlouhý.  

  

Něco o přírodě 



Fakta ze světa 
 Smích pomáhá zlepšit paměť a učení. 

 Abraham Lincoln si ve svém cylindru nosil nejdůležitější dokumenty. 

 Pokud je člověk dobrý lhář, dokáže i lépe odhalovat lži ostatních. 

 Pivo se vařilo o 2 000 let dříve, než se z obilí pekl chléb. 

 1. červen je ve spojených státech mezinárodním dnem donutů. 

 99 % dánských židů přežilo holocaust, protože je Dánsko vyslalo do neutrálního 

Švédska. 

 Kdyby Bill Gates utratil denně 1 milión dolarů, trvalo by mu 218 let utratit veškeré 

své bohatství. 

 Eufobie je strach z dobrých zpráv. 

 George Washington byl jediným prezidentem USA, který získal 100 % hlasů. 

 Žába Rheobatrachus silus rodí pusou.  

 Existuje tolik různých druhů jablek, že kdybyste chtěli každý den ochutnat jeden, 

zabralo by vám to 20 let. 

 Během prvního otevření Disneylandu se porouchala většina atrakcí. 

Nefakta 
 Mozková obrna neznamená, že máte obrněný mozek. 

 Pilot formule se nejmenuje formulář. 

 Druhá světová válka byla v pořadí druhá. 

 Potlesk není lesklý plot. 

 Obyvatelé Barmy nejsou barmani a obyvatelé Kréty nejsou kreténi. 

 Sladkost není sladká kost. 

 Ledvinka není ledvina malých dětí. 

 Nemůžete umřít na modrou smrt. 

 Automobil není samo ovládací mobil. 

 Autista není člověk, který řídí auto. 

 Celer není ten, koho drží v cele. 

 Vodka není voda v menším balení. 

 Fén nedokáže opravit zamrznutý počítač. 



VÍTE, 

KDO VÁS 

UČÍ? 

  



 

Rozhovor s paní učitelkou 

Skříčilovou 
(Tereza Štěpánková, Markéta Kolářová) 

1. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?  

Když jsem byla malá holka, tak jsem chtěla vždycky být zpěvačka. Na základní 

škole jsem chodila sólově zpívat do základní umělecké školy. Kromě toho jsem 

čtyřikrát do týdne navštěvovala dětský pěvecký sbor 

Campanella. S tímto pěveckým tělesem jsem procestovala 

takřka celou Evropu, Japonsko, Ameriku, Rusko a Izrael. 

Zpívala jsem rovněž několikrát do měsíce na večerních 

operních představeních v Divadle Oldřicha Stibora. Na 

hodiny klavíru jsem chodila od 6 roků. Můj obrovský sen 

stát se zpěvačkou se mi ale nesplnil, neboť mi to rodiče 

rozmluvili. Já jsem nakonec dala přednost profesi učitelky 

a nelituji toho. 

2. Kde jste studovala? 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor 

ruský jazyk a  hudební výchova pro základní a střední školy. O pět let později jsem 

ukončila další studium anglického jazyka na Jihočeské univerzitě v Českých 

Budějovicích. 

3. Jak jste se dostala na tuhle školu? 

Na základní škole Plešivec jsem začala učit ihned po ukončení studia na 

univerzitě v Olomouci. Po svatbě jsem následovala svého manžela do Českého 

Krumlova. Ten v tu dobu pracoval v nemocnici jako lékař a já jsem se 

přestěhovala za ním.  Základní škola byla v tu dobu rozdělena na Plešivec, kde byl 

1. stupeň a Tavírna (dnešní Střední zdravotní škola a SUPŠ Sv. Anežky), kde byl 

2. stupeň. Tam jsem nastoupila já. Tato škola je tedy moje první a zároveň 

současná, na které učím doposud. 



4. Baví vás dělat tuto práci? 

Práce s dětmi mě nesmírně baví. Je to profese sice velmi náročná a občas 

vyčerpávající, ale kromě toho taky velmi tvůrčí, inspirativní a krásná. 

5. Jak dlouho tady učíte? 

Učím na této škole kolem 30 let. 

6. Kde jste se narodila? 

Narodila jsem se v Olomouci. Olomouc je krásný. Toto historické město osobně 

považuji s Prahou a Českým Krumlovem za jedno z nejkrásnějších měst světa. 

7. Máte sourozence? 

Mám dva starší bratry Tondu a Michala. Starší je elektrotechnický inženýr a 

mladší Michal v současné době pracuje jako ředitel Muzea umění v Olomouci. S 

mými bratry to nebylo vždy snadné, neboť jsem byla nejmladší. Na společné 

dětství s nimi ale mám krásné vzpomínky.  

8. Máte nějaké domácí zvíře? 

Nemám, protože velice ráda cestuji. Byl by velký problém, co s ním, když nejsem 

doma. 

9. Co ráda děláte ve volném čase? 

Ráda čtu knížky, zejména cestopisy. Má celoživotní vášeň je hudba. Zpívám ve 

sboru, hodně času věnuji poslechu nejen vážné hudby, ale i jazzové, swingové a 

současné populární scéně. 

Líbí se mi francouzské chansony Charlese Aznavoura, Serge Gainsbourga, 

Jacquese Brela, Edit Piaf. Moje srdeční záležitost je filmová hudba italského 

skladatele Ennia Morriconeho, na jehož koncertě jsem byla v únoru v Praze. 

Baterky si dobíjím při práci na zahradě. Strávím tu hodně času, ale moc mě to 

baví. Nevyhýbám se ani sportům. Velice ráda v zimě lyžuji, chodím do přírody, 

jezdím na kole a cvičím jógu. 

10. Co budete dělat o prázdninách? 

O prázdninách se chystám jet za maminkou na Moravu do Olomouce. Kromě toho 

se bude vdávat má starší dcera Lucka. S manželem se chystáme do Toskánska v 

Itálii, kam jezdíme každý rok. Nesmírně se na to těším. A jako každý rok pojedu 

v srpnu na letní školu do Anglie. 



11. Máte nějaký vtipný zážitek? 

Zážitků mám spoustu, ale jeden z nich je obzvlášť vtipný. 

Vyjela jsem před pár lety jako třídní učitelka s mou třídou 32 puberťáků na 

Moravu do Lednice a Valtic. Naši kluci ze třídy se ihned po příjezdu seznámili 

s místními hochy, se kterými si chtěli zahrát přátelský fotbal. Nezůstalo ale jen u 

fotbalu, protože se místní hoši zakoukali do našich děvčat. Když jsme poslední 

večer uspořádali společnou rozlučku spojenou s diskotékou, zdálo se, že je vše 

v nejlepším pořádku. Problém ovšem nastal ve chvíli, kdy jsem všechny vyzvala, že 

jdeme spát. V tu chvíli začali být místní hoši velmi neodbytní a dotěrní. V ten 

moment si naši kluci uvědomili, jaký mají ve třídě poklad a začali se o dívky bát. 

Místní borci to ale nechtěli jen tak vzdát a neustále se dobývali za dívkami do 

chatiček. Začala jsem mít pořádný strach, neboť někteří z nich měli nože a řetězy. 

Zbytek večera a hlavně noci jsme nakonec strávili tím, že jsme museli zavolat 

policii a psovoda, aby místní “násilníky” rozehnal. Zbytek noci jsem společně 

s nejodvážnějšími kluky spala před chatkami dívek. Myslím si, že tento zážitek byl 

pro nás pro všechny velkým ponaučením. Na cestě zpátky domů jsme se tomu 

upřímně zasmáli. 

12. Co byste nikdy nesnědla a proč? 

I když mám ráda mořské plody, tak mi nechutná chobotnice. Kromě toho taky 

nějaký exotický hmyz. 

13. Máte nějaké děti? 

Mám dvě dospělé dcery. Starší dcera Lucka, které je 27 let, je absolventkou Vysoké 

školy ekonomické a už pracuje v Praze v hotelu Intercontinental. Mladší dcera 

Tereza končí studium na krumlovském gymnáziu. V letošním roce maturuje. 

Chtěla by jít na medicínu. Doufám, že se jí to podaří. Budu jí držet palce. 

  



Vtipy 
 „Tak co, Honzíku, jak dopadlo vysvědčení?“ chce vědět maminka.  

„Ale, to je přece vedlejší, hlavně že jsem zdravý.“ 

 Máma volá učitelce:  

„Nedávejte dětem úkoly z matematiky, kde stoji pivo 1,80 Kč. Manžel pak 

nemohl celou noc usnout.“ 

 „Ale já nebyl až tak ožralý!“ 

„Ne?“ povídá manželka. 

„Hodil jsi s mým křečkem o zem a křičel jsi: „Pikachu, volím si tebe!“ 

Potom jsi hodinu řval ve skříni, že vchod do Narnie nefunguje. Před 

barákem jsi křičel na mé auto „Optime, já vím, že jsi to ty. Transformuj 

se!“ Potom jsi vypouštěl bazén s tím, že hledáš Nema, a když ses vracel 

domů, skočil jsi po bezdomovci a křičel „Brumbále, ty žiješ!“ 

 Plavou dva kapři a jeden se ptá: „Věříš na život po Vánocích?“ 

 Tři transformers vyjdou z hospody a jeden povídá: „Hele, nesložíte se na 

taxík?“ 

 HÁDAJÍ SE: 

Wikipedia: „Já VÍM všechno!“ 

Google: „Já NAJDU všechno!“ 

Facebook: „Já ZNÁM VŠECHNY!“ 

Internet: „Beze mě jste všichni namydlení!“ 

Elektřina: „A tak se uklidníme, jo?!“ 

 Ty seš tak mimo, že si myslíš, že cosinus byl římský císař. 

 Zloděj krade blondýnce kabelku a ještě se jí ptá: „Jaké máte heslo na 

mobil?“ 

Blondýnka: „1243.“ 

Zloděj: „A proč tohle číslo?“ 

Blondýnka: „Protože je to i můj pin na platební kartu.“ 

 „Sestřičko, proč si nemohu nahmatat nohy?“  

Sestřička: „Protože vám byly amputovány obě ruce.“ 

 Jde Anička po kolejích: Tralala tralala, hůůůhůůů,  tdm tdm tdm. 



 Jaký je rozdíl mezi černým a sadistickým humorem. Černý humor je deset 

dětí v jedné popelnici a sadistický je jedno dítě v deseti popelnicích. 

  



Z PRÁCE DÍLEN PSANÍ… 

Dokončení pohádky 

Začátek pohádky 

Miloš Macourek: Pohádky, Albatros 1985 

Červené šaty s bílými puntíky se líbí skoro každému, ale byla jedna holčička a té se nelíbily. 

Řeknete možná, že se jí líbily modré šaty s bílými puntíky, proč ne, každému se může líbit 

něco jiného, ale té holčičce se nelíbily ani modré šaty s bílými pun¬tíky, ani bílé šaty bez 

puntíků, nelíbily se jí žádné šaty, které měla ve skříni. 

Ty jsi divná holčička, Alenko, říkala jí maminka, tobě se nic nelíbí. 

A byla to pravda, Alence se nelíbilo vůbec nic. Šla třeba do koupelny a řekla: 

Fuj, to je ošklivý zubní kartáček. 

Nebo šla do spižírny a řekla: 

Fuj, to je ošklivá mrkev, to je ošklivá cibule, to jsou ošklivá rajčata. 

A když byla s maminkou v kuchyni, říkala: 

To jsou nehezké hodiny, to je divný stůl, to jsou nepěkné květináče s květinami. 

Když se ti to nelíbí, tak na to nekoukej, říkala jí maminka a trochu se na Alenku zlobila. 

A co mám dělat, ptala se Alenka. 

Hraj si s něčím, vezmi si tužku a papír a kresli si. A když se ti to nebude líbit, můžeš to 

vymazat, tady máš gumu. A dala Alence gumu. 

Podívejme se, řekla si Alenka, když se mi něco nelíbí, mohu to vymazat, to je něco. A protože 

se jí nelíbily hodiny, vymazala hodiny. 

Co to děláš, ty hloupá, řekla jí maminka, nebudeme vědět, kolik je hodin. A moc se na Alenku 

mračila. 

Maminka se mi také nelíbí, moc se na mě mračí, řekla si Alenka a vymazala maminku. 

 

Alenku to začalo bavit. Postupem času vymazala i tatínka, babičku, dědečky, 

spolužáky… Prostě smazala vše, co se jí nelíbilo. Takže je jasné, jak to dopadlo. 

Zůstala uprostřed prázdna sama s gumou. Najednou jí ale guma sama od sebe 

vyskočila z ruky a řekla: „Ták a teď jsi na řadě ty.“ „Já?!“ lekla se Alenka. „Ale, 

ale…“ než Alenka stačila něco říct, guma ji vymazala. „Pomóc!!“ vyjekla vyděšená 

Alenka, když se probudila. Byla doma s maminkou i s tatínkem. „To byl jen sen.“ 

uklidňovala se Alenka. Vstala a řekla si: „A odteď už se mi bude všechno líbit.“ 

Barbora Mitková 

Potom vygumovala spižírnu, lednici a pokojík, v domě už skoro nic nezbylo. Proto 

šla na ulici. Každou druhou věc mazala, najednou jí začalo kručet v břiše, a tak 

šla do obchodu, jenže zase se jí nic nelíbilo. Mazala a mazala, až vymazala celý 

svět. Jednou když si takhle létala vesmírem, tak si řekla: „Hezké, co je hezké, 

podle mě nic, jenže pro spoustu lidí ty stromy mohly být hezké.“ Nakonec se 

vymazala sama.  Ondra Sekanina 



Smrtící vlny 
(příběh ze zadaných slov: sysel, šlupka, loď, díra, vybočit) 

Kdesi v Bouřlivém moři se plavila loď Entra. Své muže neokřikoval nikdo jiný 

než kapitán Šlupka. Jeho kormidelník Kuří Nožka náhle spatřil v dáli před lodí 

obrovskou díru v moři. Díra vedla z moře přímo do nitra země. Kapitán rychle 

běžel ke kormidlu a vybočil ze své obvyklé trasy. Loď i její posádka byla 

zachráněna, ale z nenadání se kolem Šlupkových vousů mihla velká dělová koule. 

Všichni se otočili směrem, odkud koule vyletěla. Byla to pirátská loď pod velením 

kapitána sysla. Šlupka vydal povel, aby opětovali palbu, a tak se uskutečnila 

Syslova největší bitva. Koule a třísky létaly ze všech stran. Nakonec na vodě 

nezůstala ani jedna loď. Šlupkovi i Syslovi muži hledali své kapitány, ale našli 

jen jejich klobouky. Nyní kapitáni spolu svádějí boje na vlnách nebeských moří.  

 Ondřej Ludačka 

Zajíc záchranář 
(příběh na jedno písmeno) 

„Zatraceně,“ zvolal znechuceně zajíc Zuzaňák, „zase začíná zima!“ „Zelí zmizí ze 

zahrad,“ zamyslel se zasmušile. „Zaměstnání, zajdu za zebrou Zuzkou, zda zmůžu 

zaměstnání zloděje.“ Zebra Zuzka zajistila Zuzaňákovi zlodějské zaměstnání. 

Zajíc Zuzaňák zajistil si zlodějovinu. „Zakradu 

v zámečnictví.“ Zjistil, že zámečnictví zamykal zámečník. 

Zezadu zničil zábranu. Zalezl. Zlikvidoval zámky. Zaběhl 

ze zámečnictví. Zanechal zelí na zemi. Zvědavá zmije 

zachytila Zajíce Zuzaňáka. Zloděje zajíce Zuzaňáka zavraždila. 

Kateřina Papajová 

 



JAK SE DOSTAL PERUTÝN DO MOŘE 

(pohádka) 

Žili, byli dva rudí ptáci. Ti měli malého ptáčka Ohniváčka. Byl slabý oproti 

ostatním ptáčatům, a proto se s ním nikdo nekamarádil. Jednoho krásného dne 

přišli lidé a rudí ptáci ze strachu uletěli. Jejich hejno letělo daleko. Slabý 

Ohniváček ostatním nestačil a spadl do temného, hlubokého moře. Když zmizel 

pod hladinou, nemohli mu jeho rodiče pomoci. Padal a padal, ryby se divily, co to 

je, protože nikdy nic tak krásného neviděly. Poté co dopadl na dno, se nad ním 

shromáždila obrovská hejna ryb. Všechny se shodly na tom, že něco tak krásného 

musí žít. Proto zavolali kouzelníka a ten malého Ohniváčka proměnil 

v nádhernou rybu, ale jeho krásné rudé peří mu nechal. Když se Ohniváček 

probudil, vrhli se k němu a chtěli ho poznat a kamarádit se s ním. Ohniváček byl 

šťastný. A jelikož se rybám nelíbil mu říkat rudý pták Ohniváček, začaly mu 

říkat Ohniváček perutýn. A tak žil Ohniváček spokojeně pod vodou. 

Barbora Mitková 

  



Prostě logika 

Doplňte čtverec tak, aby byl magický (tedy aby součet čísel v jednotlivých řádcích, 

sloupcích anebo úhlopříčkách byl totožný). 

 

Detektiv Očko se vydal po stopě. Stopu tvoří pouze násobky čísla tři. Poznáte, 

kam všude došel? Cesta vede pouze přes políčka, která spolu sousedí alespoň 

jednou celou stranou. 



Řešení 

 

 



V příštím školním roce na shledanou!  
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