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                                          VÍTE, ŽE? 
  
• Vědci zjistili, že když si budete povídat sami se sebou, 
budete chytřejší? 
• Schopnost okamžitě reagovat sarkasmem na 
hloupou otázku značí, že máte dobrý a zdravý mozek? 
• Žraloci jsou jediní známí živočichové , kteří nikdy 
neonemocní a jsou imunní dokonce i proti rakovině? 
• Didaskaleinofobie je strach z chození do školy? 
• Doktorka matematiky vyhrála čtyřikrát ve stírací ve 
stírací loterii 420 000 000Kč po tom, co zjistila algoritmus 
produkce tiketů? 
• Semínka jablek jsou extrémně jedovatá? Polovina 
hrníčku by usmrtila dospělého člověka. 
• Jen 2 lidé znají kompletní recept na Coca-colu? Mají 
zakázáno cestovat ve stejném letadle. 
• Charles Darwin ochutnal skoro každé zvíře, které 
objevil? 
• Většinu prachu pod vaší postelí tvoří vaše mrtvá 
kůže? 
• Čokoláda působí na vaše ústa antibakteriálně a také 
brání vzniku zubního kazu? 
• 58% britských dospívajících si myslí, že Sherlock 
Holmes skutečně existoval? 
• Lidem s vyšším IQ trvá déle než si najdou partnera? 
Chtějí si totiž být jistí tím, že je jejich partner neopustí 

                        

 



                             
,,Ne, nedělám, nevím proč bych měl. Nathane, tohle je odteď tvůj 

nevlastní bratr.“ promluvil zpoza Nathana jeho otec. ,,No to by mi 

nedošlo, že mi tenhle buzík teď bude dělat malou sestřičku, díky za 

objasnění.“ štěkl Nathan po otci nazpět. ,,Klidni to Nathane! Co jsme si 

říkali?!“ ,,Jo ježíš, sorrka.“ Nevěřícně jsem se na ty dva koukal, a až po 

chvíli jsem si teprve všiml, že jsou oba pryč. ,,Sakra.“ zaklel jsem si 

sám pro sebe. ,,Nebylo to asi úplně to nejlepší seznámení s tvým 

novým-“ ,,Nevlastním otcem a bratrem? Toho cápka jsi mi představila 

ráno a Nathana znám ze školy. Ale díky za informaci mami.“ přerušil 

jsem máminu řeč a odešel do svého pokoje. Svalil jsem se na postel a 

brečel. Mám pocit, že si až teď pomalu začínám uvědomovat, co se 

vlastně děje. Co budu dělat? Vždyť odteď bydlím pod jednou střechou 

s Nathanem. NATHANEM! Asi si neuvědomujete jak vážné to je, ale 

ona to fakt není sranda. To nemám šanci přežít! A nepokoušejte se mi 

namlouvat, že s člověkem, po kterém dva roky tajně sníte, byste bez 

problémů žili pod jednou střechou! Možná to berete na lehkou váhu, ale 

já to fakt nedávám, a to tu nejsou ani den. Bože. 

 

Ležel jsem a nebyla to dlouhá doba od rozhovoru na chodbě, a slyšel 

jsem z vedlejšího, Nathanova pokoje hlasy. Vím, že se cizí rozhovory 

poslouchat nemají, ale mě to opravdu zajímalo. ,,Nathane uklidni se! 

Nemáš s ním společný pokoj, nemusíš s ním trávit žádný čas, jen prostě 

budeš mít pokoj vedle něj a hotovo!“ ,,Hele, je mi to opravdu líto, ale 

tohle nedám. Je tu tolik věcí co nevíš a nechápeš, ale jednoho dne ti to 

třeba řeknu. Teď mě nechej, jedu za Chasem a Carlem.“ To bylo vše, co 

jsem zaslechl. Jakou věc, co jeho táta neví a nechápe, mu neřekl? Co 

tím myslel? Je v nějakém gangu? Jede ve drogách? Sotva přišel, a už 

toho mám až nad hlavu. No nechci vědět, jak to tu bude vypadat za 

měsíc. 

 



1.týden 

Tones and I – Dance Monkey 

Jonas Blue – Fast Car 

5 Seconds of Summer – She Looks So Perfect 

Stromae – Papaoutai  

Mikolas Josef – Colorado 

 

2. týden 

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You 

Ariana Grande – Santa Tell Me 

Glee – Jingle Bell Rock 

Johny Machette a Teri Blitzen – Vánoční 

Sia – Ho Ho Ho 

 

3. týden 

Chinaski a Katarína Knechtová – Milióóóny přání 

Ewa Farná – Vánoce na míru 

Marek Ztracený – Stačí věřit 

České vánoční koledy 



               

 

 

                                   Anketa 
 

Jelikož se budou uzavírat známky, chceme se vás zeptat, jak to vidíte 

s pololetním vysvědčením ?    

 
Super ! : 

 

V pohodě ! : 

 

Dá se ! :  

 

Zlé ! :  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ve středu 11. prosince 2019 odpoledne se v aule naší školy konal „Vánoční 
koncert“. Žáci zájmového kroužku Flétna a paní učitelky Kamila Zezůlková, 
Renata Vilišová a Jana Špaldová si pro rodiče, rodinné příslušníky a hosty 
připravili pestrý program. Součástí koncertu byla výstava a prodej vánočních 
výrobků žáků 2. stupně. 

Program malí hudebníci zahájili vánočními koledami Chtíc, aby spal a Pásli ovce 
Valaši. Pak následovaly dvě pohádkové skladby Jdi za štěstím z pohádky Jak se 
budí princezny a Frozen z pohádky Ledové království. Zazněly také populární 
skladby Perfect od Ed Sheran a Darkside od zpěváka Alan Walker. Do svého 
programu také zařadili dvě koledy z Valašska Pospěšte sem, pacholátka a Do lesa, 
do hor, Valaši. Za hudebního doprovodu kytary zahráli a zazpívali zimní písničky 
Zima, zima tu je a Usnul vrabec za komínem. Na závěr programu děti svým 
rodičům předaly dárečky a rozloučili se hudebním klipem Vánoce, vánoce 
přicházejí. Po velkém potlesku následoval ještě přídavek skladba Maria Panna od 
Jarka Nohavici a skupiny Čechomor. Koncert se všem velmi líbil a navodil krásnou 
předvánoční atmosféru. 

Malí hudebníci také zahráli několik vánočních koled a písní žákům druhého 
stupně na slavnostním vyhodnocení mezitřídní soutěže, které se konalo v aule 
naší školy. 

 

 

 

 

                                    



 

 

V úterý 3. prosince se všichni prvňáčci velmi těšili do školy. Opět na ně čekalo 
milé setkání s patrony z 9. A, kteří slavnostně předali dětem jejich první krásnou 
knížku – Slabikář. Pro školáky ho napsal Jiří Žáček a ilustrovala Helena Zmatlíková. 
V hodině výtvarné výchovy patroni vyrobili svým malým svěřencům záložky, ze 
kterých měli prvňáčci velkou radost.  Svým patronům děti  z 1. třídy přednesly 
několik básniček na písmenka, která už umí číst. Nakonec si malí i velcí společně 
Slabikářem listovali a navzájem si četli o mámě Evě, tátovi Adamovi, Tomovi a 
malé Terezce. Knížka je otevřená a příběhy hlavních hrdinů se začínají odvíjet. 
Tak ať se všem líbí! 

V posledním týdnu před vánočními prázdninami si žáci z kroužku flétniček 
připravili pro své spolužáky z druhého stupně krátký hudební program  v aule 
školy. Zahráli a zazpívali několik písní, se kterými vystupovali na velmi pěkném 
vánočním koncertě. Využili jsme tohoto setkání a příjemné vánoční nálady 
k vyhodnocení žáků, kteří se od začátku školního roku zapojili do různých soutěží 
, dosáhli v nich nejlepších výsledků a tak reprezentovali naši školu. Soutěže jsou 
rozděleny do pěti kategoriií     - sportovní, umělecké, jazykovědné, přírodopisné 
a matematicko- fyzikální, takže se do nich může zapojit každý žák podle svých 
zájmů. Mnozí žáci „zabodovali“  ve více kategoriích, mezi nejlepšími byli Kristýna 
Pokorná, Míša Špaldová, Eliška Šindlerová a Jirka Tylich. Úspěšní soutěžící byli 
odměněni drobnými dárky a zaslouženým potleskem svých spolužáků, které  tak 
motivovali i k  jejich zapojení do dalších soutěží. 

 

 

 

 



 

Oslava Mikuláše je jedním z nejtypičtějších předvánočních svátků. I na 
naší škole se „mikulášování“ stalo už tradicí. Nebylo tomu jinak ani 
letos.  V pátek 

6. prosince 2019 zavítal Mikuláš v doprovodu andělů a čertů do tříd 1. 
stupně. 

Kostýmy těchto „bytostí“ si na sebe oblékli žáci 9. třídy – Jiří Tylich, Adéla 
Ryšánková, Natálie Machová, Eliška Šindlerová, Jana Vlasáková. 
Mikuláš, andělé a čerti obcházeli třídy a rozdávali dětem balíčky plné 
sladkostí. Žáci 9. A se ujali svého úkolu zodpovědně a za to jim patří dík 
od všech žáků. 

Tohle nadělování děti doplnily básničkami, koledami nebo hrou na flétnu, 
které předvedly Mikulášovi a jeho doprovodu. Celé mikulášské dopoledne 
proběhlo v příjemné atmosféře, očekávání a možná i zpytování svědomí. 

                                           

 

3. 12. 2019 se v Přerově konala soutěž zaměřená na naše přírodní ekosystémy. 
Této soutěže se zúčastnilo 8 žáků naší školy, 4 v mladší kategorii a 4 v kategorii 
starší. Všichni se snažili uspět v konkurenci ostatních škol co nejlépe. Mladší žáci 
se soutěže zúčastnili poprvé a ve svém kole sbírali zkušenosti do dalších let. Ve 
starší kategorii byly výsledky velmi těsné a často o pořadí rozhodoval závěrečný 
rozstřel. Do finále, kam postupují žáci z 1. místa,  se za naši školu probojovala 
letos pouze Lucie Hercíková z 8. B. Odměnou za postup do finále je výlet za 
přírodními zajímavostmi naší přírody, který pořádá Atlas a Bios Přerov. Děkuji 



všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy a postupující přeji 
úspěšné finále 

  

 

 

 

  

 

  6. a 7. třída 8. a 9. třída 

Společenstvo lesa Martin Kresel 6. A 

4. místo 

Eliška Šindlerová 9. A 

3. místo 

Společenstvo vod a okolí Vojta Mikulášek 7. B 

3. místo  

Elena Bartošková 8. A 

3. místo  

Společenstvo polí, luk a pastvin Filip Luptovec 6. A 

3. místo 

Lucie Hercíková 8. B 

1. místo 

Společenstvo lidských sídlišť Robert Novák 7. A 

3. místo 

Jiří Tylich 9. A 

2. místo 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Členové redakce časopisu 


