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ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍKKK………   

Vážení čtenáři, milé čtenářky, 

představujeme vám již druhé vydání našich Školnovin, jejichž tématem je Cestování.  Obsah 

tohoto čísla je opět velmi pestrý. Budeme cestovat nejen po Ostrožské Lhotě, ale také po 

světě.  Čeká vás zajímavé čtení o Partyzánském samopalu, Miniolympiádě, kroužcích Školního 

klubu, plesu, můžete si také zasoutěžit v našem cestovním kvízu, zhodnotit výherní fotografie 

našich žáků na téma cestování, ale také si přečíst básničky a úvahy. Ani v tomto čísle vás 

neminou rozhovory. Tentokrát s panem školníkem, paní učitelkou Hatlákovou a vítězem přespolního běhu 

Marcelem Šimčíkem. Za celý tým našeho časopisu bych vám ráda popřála příjemné počtení Školnovin, 

třeba u teplého čaje, když venku panuje nepříznivé počasí. 

A stejně jako tomu bylo v minulém čísle, tak i toto vydání začínáme básničkou. Autorkou je žákyně 8. třídy 

Andrea Jurásková.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S v ě t  j e  p l n ý  c e s t o v a n í ,  

n i c  n á m  v  t o m  n e z a b r á n í .  

C e s t u j e m e  k a ž d ý  d e n ,  j a k  

d o  š k o l y ,  t a k  s v ě t e m .  

J e  t o  p r o  n á s  z á b a v a  

o d  v e č e r a  d o  r á n a .  

V  p a m ě t i  n á m  u v í z n e ,  

j a k  t o  b y l o  v ý b o r n é .  

D a l š í  c e s t a  k o l e m  s v ě t a ,  

b u d e  o p ě t  z á ž i v n á .  

 

 

Redakční rada: 

Mgr. Tomáš Mlčoch 

Mgr. Eva Martyčáková 

Mgr. Simona Mikulicová 

Mgr. Gabriela Hanáková 

Mgr. Vít Pjajčík 
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CCCEEESSSTTTOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   PPPOOO   ŠŠŠKKKOOOLLLEEE………

SBÍRKA HRAČEK 

 

Máš doma někde ve skříni, v šuplíku či na poličce 

hračky, s kterými si už nehraješ? Pokud ano, můžeš je 

přinést do družiny a udělat radost dalším dětem. Ve 

družině nás najdete každý den od 11:30 hodin do 

15:00 hodin. 

Děkujeme! 

 

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Již podruhé jsme uspořádali výstavku plodů z našich 

zahrádek a soutěž Nejkrásnější plody našich zahrádek. 

Děti se pochlubily krásnými vzorky ovoce a zeleniny. 

Přinesly na dvacet druhů. K nejzajímavějším patřily 

plody dřínu obecného, japonská hruška, čili papričky, 

patizon či lískové oříšky. Nakonec jsme si upekli 

jablečný štrúdl a udělali šťávu v odšťavňovači. 

 

V září jsme do družiny zakoupili taneční podložky. 

Děti měsíc trénovaly a v říjnu proběhlo MS 

v tancování. Zajímavostí je, že soutěž vyhráli kluci. Na 

prvním místě se umístil David Janoušek, druhý byl 

Tomáš Kapusta a třetí místo obsadil Jirka Kusák. 

Období dušiček jsme si zpříjemnili výrobou lucerniček 

a stezkou odvahy do sklepa, který všichni moc dobře 

známe, protože zde máme uložené hračky. 

Rozsvícením světýlek získal sklep tajuplnou 

atmosféru, takže se na stezku odvážilo jen deset dětí. 

Příští rok nás bude určitě více. 

S podzimem jsme se rozloučili 

pouštěním draků. Soutěžilo se o 

nejoriginálnějšího, nejdéle letícího 

a nejrychleji vzlétnutého draka. 

Počasí nám přálo a moc jsme si 

odpoledne užili.  

-Marie Ševčíková- 

TOULKY ŠKOLOU 

Tak se jmenovala první 
společná třídní akce páťáků. 
Probíhala od pátečního 
podvečera  2.září do sobotního 
rána 3. září 2011 v místní škole 
a knihovně. Náš netradiční 
večer začal výtvarnou činností, 
při které si děti tiskly ruce na 
papír a zanechávaly tak vlastní 
nezastupitelnou stopu. Dále 
jsme pokračovali soutěží, která 
měla odhalit, kdo má nejmrštnější jazyk a k tomu 
dobrou paměť. Čekaly nás totiž jazykolamy a 
zapamatovat si je nebylo vůbec jednoduché. Soutěžit 
jsme nepřestali ani po přesunu do knihovny. Děti 
absolvovaly spoustu dalších kvízů, které postupně 
prověřily jejich znalosti, postřeh a paměť. V pozdních 
večerních hodinách si páťáci vyzkoušeli svou odvahu 
v nočním putování po tmavých chodbách školy. 
Přestože je naše škola ve tmě opravdu strašidelná, 
stezku odvahy zvládli všichni znamenitě. Ráno jsme 
spořádali domácí bábovku a buchty a mohli jsme se 
vydat k domovu dohnat spánkový deficit. 

-Irena Kapustová-
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CCCEEESSSTTTOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   PPPOOO   ŠŠŠKKKOOOLLLEEE………

NAŠI PRVŇÁCI 

Dovolte nám, abychom se představili.  Jsme žáci první 
třídy Základní školy v Ostrožské Lhotě. A že je nás 
maličko? To je pravda, ale nic to neubírá na tom, že 
jsme se pustili se vší vervou do, pro nás nové, školní 
práce.  Společně se staršími spolužáky jsme již 
absolvovali několik školních akcí např. miniolympiádu, 
výstavu ovoce a zeleniny, ale také návštěvu knihovny. 
A to zdaleka není všechno. Spousta akcí nás teprve 
čeká. Všichni chodíme do školy rádi. A proto se 
budeme společně snažit, aby byl tento školní rok pro 
nás úspěšný. 

 

-Jana Janošková- 

EKOŠKOLA 

Naše škola se v loňském školním roce 
zapojila do projektu týkajícího se 
environmentální výchovy. Jedná se o 
projekt Ekoškola a měl by nám 
pomoci zjistit, kde se naše škola 
nachází v ekologickém jednání a 
chování a co vše se dá udělat pro 

vylepšení. V minulém školním roce žáci utvořili tzv. 
Ekotým, který má na starosti analýzu aktuálního stavu 
naší školy. Analýza proběhla, žáci zjistili, kde má naše 
škola mezery a momentálně je našim úkolem 
navrhnout kroky k vylepšení.  Doufám, že se nám 
záměr zadaří a naše škola získá titul Eko. Letos jsme se 
v rámci ekologické výchovy zapojili do projektu 
Cart4future. Jedná se o sběr použitých a prázdných 
tonerů, náplní do inkoustových tiskáren a starých 
nepoužívaných či nepoužitelných mobilních telefonů. 

Máte doma staré mobily k vyhození a nevíte, kam s 
nimi? Zabírají vám tonery a cartrige z tiskáren 
zbytečně moc místa v odpadkovém koši? Zapojte se s 
námi do projektu. Pošlete po vašich dětech materiál 
ke sběru! Sběrný box je umístěn na horní chodbě naší 
školy. Za nasbíraný materiál sbírá škola body, které 
bude moci vyměnit za věcné odměny. Více informací 
se dozvíte na webu: www.cart4future.cz 

 

-Gabriela Hanáková- 

PROJEKT ŠANCE 

Listopadové dopoledne věnovali žáci deváté třídy 

pomoci dětem z dětských domovů. Projekt Šance 

nabízí prostřednictvím pracovních dílen alternativní 

vzdělávání – cestu do běžného života pro děti, které 

podle zákona v 18-ti dosáhli dospělosti. Skládání 

propisek jim umožní začlenit se do pracovní 

společnosti. Kluci a holky z naší školy tak prodejem 

těchto propisek podpořili  pracovní dílnu pro „děti 

ulice“. Jak na některé projekt zapůsobil, si můžete 

přečíst v následujících příspěvcích.  

Pavlína Břoušková: Stejně jako minulý rok se naše 

třída vydala do ulic Uherského Hradiště nabízet propisky na 
pomoc dětem z dětských domovů. Určitě to pro nás 
všechny byl velký zážitek, snažit se prodat co nejvíce 
propisek. Někteří lidé nás ignorovali, jiní se dívali po 
hodinkách a vymýšleli různé důvody, proč odejít. Naštěstí 
se našla i skupinka těch, kteří nám věnovali trochu svého 
času a přispěli nám. Dobrosrdečných lidí převládalo a nám 
se podařilo prodat téměř všechny propisky. Nakonec jsme 
odjížděli s dobrým pocitem, že jsme mohli alespoň trochu 
pomoci těm, kteří to opravdu potřebují… 

Šárka Těthalová, Tereza Radochová: Ve středu 9. 

listopadu 2011 jsme se vydali s celou třídou prodávat 
propisky do Uherského Hradiště ve jménu nadace Šance. 
Nebylo to vůbec těžké. Stačilo se trochu usmát a hned jsme 
prodali propisku. Párkrát jsme narazili na člověka, který si 
koupil tužku od jiné skupinky. Trochu jsme se vsázeli, kdo 
od nás propisku koupí a kdo ne. Někteří lidé nás dokonce 
ignorovali nebo používali větu typu: „Spěchám“ a podobně. 
Podle nás to bylo celkem neslušné.  Jsme rádi, že jsme 
mohli pomoct. Pokud by nás znovu někdo požádal o 
pomoc, neváhali bychom. Přece jen jdou ty peníze na 

dobrou věc!..   -Monika Slunečková- 
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CCCEEESSSTTTOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   NNNAAAŠŠŠIIICCCHHH   ŽŽŽÁÁÁKKKŮŮŮ………

LENKA SOVADINOVÁ: Cestování je určitě velice zábavné. 

Cestování nám přináší poznání o různých cizích zemích i o 
Česku. Myslím si, že by každý člověk měl nejdřív poznat svou 
rodnou zemi, a pak poznávat země cizí. Při cestování někam 
dál jsou cesty sice zdlouhavé a vyčerpávající, ale výsledný 
dojem z krásné země, kterou navštívíme, musí být úžasný. 
Určitě je rozdíl, jestliže jedeme do zahraničí nebo budeme v 
Česku. Myslím si ale, že se dá v Česku určitě zažít stejné 
dobrodružství jako v cizí zemi. Sice Česko nemá moře, 
ale stejně je nádherné. Cestovat se dá i s nižším rozpočtem a 
výlet může být krásný. Někomu stačí cestovat a je mu úplně 
jedno kam, hlavně že je tam s někým koho má rád… 

BARBORA SKOPALOVÁ: 

Cestuju po celém světě, 
jsem ráda, že žiju na této planetě. 

Pojedu přes všechny světadíly 
Horké ani deštivé dny by mi nevadily. 

 
Pojedu přes Ameriku, Evropu i Asii. 
Všechny tyhle cesty by se mi líbily. 

Uvidím moře a oceány, 
budu mít zážitky plné pohody. 

 
Uvidím hory i nížiny, 

Sněžka i Mount Everest by se mi líbily. 
Cestování mám strašně ráda, 

poznám cizí země, najdu si nového kamaráda. 
 

TEREZA RADOCHOVÁ: Pod slovem cestování se mi vybaví 

zážitky a poznávání. Lidé cestují, aby poznali 
nové věci. Jak se říká : „Jiný kraj jiný mrav.“ 
Já jsem byla bohužel nejdál v Chorvatsku, což 
mne docela mrzí. Jednou bych se chtěla 

podívat do Anglie. Ani nevím proč, ale chtěla. V Anglii je 
spoustu památek, a taky hodně nákupních center. Věci tam 
a v Česku jsou za poloviční cenu. Také bych strašně ráda 
navštívila Španělsko a Portugalsko. Lidé třeba cestují i za 
prací. Můj taťka tak jezdil. Každý týden navštívil jiný stát 
Evropy. Proto mu závidím, že už na Pyrenejském poloostrově 
byl… 

ŠÁRKA TĚTHALOVÁ: Při slově cestování se mi hlavně 

vybaví léto. Pamatuji si, jak jsem letěla poprvé do Egypta. 
Spolu s létem se mi vybaví spousta zážitků z cest. Někdy 
dobrých, ale někdy taky nudných. Cestovat se dá různými 
prostředky. Já upřednostňuji spíše auta než letadla. Je to sice 
delší cesta, ale baví mě, když se můžu 
dívat na noční krajinu. Cestování mě 
strašně baví. Jednou bych se chtěla 
podívat do dalekých měst, jako je třeba 
Tokio nebo Rio de Janeiro. (Ale chtít je 
krásné)… 

DÁŠA BARTOŠOVÁ: Já mám cestování velmi ráda. 

Hodně navštěvuji hrady a zámky. V 
České republice neexistuje hrad ani 
zámek, který bych nenavštívila nebo se 
nechystala navštívit. Ale můj největší 
sen je navštívit alespoň nějaké exotické 

země, jako je Karibik nebo další části Ameriky. Ráda bych 
poznala nejen krásné kouty světa, ale i místa, kde vládne 
hlad a bída. Kdybych se vydala na cesty, tak je mým přáním 
navštívit divoké kmeny v pralesech a poznat jejich tradice a 
zvyky. Občas se dívám v televizi na různé pořady a divím se, 
jak ti lidé dokážou žít bez moderního vybavení… 

TEREZA MIČKOVÁ: Při slově cestování mě napadnou 

místa, kam bych se chtěla podívat. První místem je Francie. 
Moc bych se chtěla podívat do hlavního města Francie - do 
Paříže. Nevím proč, ale hrozně se mi to tam líbí, i když 
spousta lidí, kteří tam byli, říkají, že je to tam úplně stejné 
jako kdekoliv jinde. Teda až na Eiffelovu věž. Ještě bych se 
chtěla podívat do New Yorku nebo třeba na Aljašku. V New 
Yorku bych se šla podívat na památky. Sice mi nejde 
angličtina, ale co už. V New Yorku bych šla také nakupovat. 
Mám v Americe rodinu, takže s angličtinou by se to nějak 
vyřešilo.  Aljaška -  tak tam bych se podívala, hlavně proto, 
že mám ráda zimu… 

PAVLÍNA BŘOUŠKOVÁ: Při slově cestování 

se mi vybaví poznávání nové krajiny, zážitky a 
hlavně zábava. Když někdy někam jedeme, je 
to nejčastěji autem, ale já mám radši vlak. Možná je to tím, 
že když jedu vlakem, nikdy nechybí legrace. Od dětství ráda 
cestuji, pokaždé se těším, že pojedu někam, kde jsem ještě 
nebyla a že uvidím něco nového. Někdy bych si přála 
podívat se do Francie. Obdivuji jazyk, kterým tam mluví, 
chtěla bych si prohlédnout památky a třeba vyzkoušet 
místní speciality. Sice bych Francouzům nerozuměla, ale o 
to zajímavější by bylo se s nimi domluvit… 

FRANTIŠEK KOTAČKA: Rád cestuji, protože jsem rád, když 

můžu poznat cizí kraje, zvyky, kulinářství a lidi. Cestování 
ovšem neslouží jen za účelem dovolené. Někdo cestuje za 
byznysem, někdo za rodinou a někdo kvůli imigraci nebo 
emigraci. Já třeba rád létám v letadle, protože v autě mi 
bývá špatně, a tak se mu snažím vyhýbat. Existují i 
povolání, u kterých je cestování povinností. Například 
novinář nebo reportér. Ti procestují kolikrát celý svět a 
zadarmo. Je mi líto těch, kdo nemají peníze, a tudíž 
nemohou cestovat… 
 

MARCEL ŠIMČÍK: Pod pojmem cestovaní si představím 

nějaké dlouhé výlety do cizích krajů. Skvělý pořad, který 
toto téma vystihuje je Kamera na cestách. Jednou bych se 
chtěl naučit řeči a vycestovat jen s batohem, penězi a 
kamarády někam do neznáma. Třeba se podívat do Afriky 
jak se tam žije a navštívit nějaké tamní přírodní památky… 
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PPPŘŘŘEEEDDDSSSTTTAAAVVVUUUJJJEEEMMMEEE   KKKRRROOOUUUŽŽŽKKKYYY………

KERAMIKA 

V tomto kroužku vyrábíme keramické předměty, které 
si potom můžeme odnést domů. My starší letos už 
vyrábíme samostatně, vždy na určité téma, ale 
míváme i volné hodiny. Zatím jsme si vyzkoušeli téma 
"vodní svět", a také se pokoušíme společně vytvořit 
"Betlém". Mladší vždy dělají stejný výrobek a učí se 
různé techniky. 
Vyrobíme si výrobek, paní učitelka nám ho do další 
hodiny vypálí v peci a my si ho naglazujeme. Glazura je 
speciální prášek smíchaný s vodou. Každý rok se 
účastníme soutěží, nejčastěji v Dolním Němčí, kde se 
nám daří získávat výborné umístění a někdy i vítězství. 
Tento kroužek se hodí pro každého, kdo má rád ruční 
práci. Do tohoto kroužku chodíme rádi, protože nás 
baví.  

 

-Veronika Pavlíčková, Adéla Páčová (5.tř.)+E.M. - 

VOLEJBAL 

Volejbalový kroužek, který 

u nás ve škole pracuje již 

desátým rokem slavil 

vítězství. V rámci 

Mikroregionu Ostrožsko 

jsme se zúčastnili  několika 

smíšených turnajů ve 

volejbale. Volejbal je kolektivní hra a  družstvo ve 

složení žáků 6.-9.třídy bylo velmi sehrané. Pod 

vedením kapitána a nejlepšího hráče Jakuba Juřici 

získali naši mladí  volejbalisté vždy 1.místo. 

-Jitka Štěpánová- 

FY-CHE-PRA 

Celým názvem Fyzikálně-chemická praktika, je 

kroužek zaměřený na prvotní poznávání přírodních 

věd. Členové se v něm seznamují s vlastnostmi látek a 

přírodními zákony, které je obklopují a ovlivňují. Učí 

se pracovat s laboratorními pomůckami, což zvyšuje 

jejich šikovnost.  

 

Pozorované výsledky pokusů se vždy snaží dovést 

k závěrům, kterými vlastnosti nebo zákony potvrdí. 

Trénují tak logické uvažování a systematické pracovní 

postupy vedoucí k cíli. 

-T.M.- 

 

POPULÁRNĚ PĚVECKÝ 

Na Základní 
škole v 
Ostrožské 
Lhotě byl 
nově 
otevřen 
kroužek 
"Populárně 
pěvecký.“ 
Tenhle 
kroužek vede paní učitelka Simona Mikulicová a chodí 
do něj 10 dětí. Zpíváme populární hudbu. Například 
písničky od Žlutého psa, Čechomoru ad.  V budoucnu 
bychom rádi do našeho repertoáru zařadili i nějakou 
anglickou písničku. Většinou zpíváme za doprovodu 
karaoke. Kroužek navštěvují děti z 2.stupně. První 
vystoupení nás čeká v prosinci na recitační soutěži. 
Velmi oceníme, pokud se stanete našimi fanoušky a 
při vystoupeních nás podpoříte. 
 

-Lucie Zalubilová +S.M.- 
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DOVEDNÉ RUCE 

 
 
Kroužek vede paní učitelka Jana Janošková, kterou 
máme všichni rádi. Vyrábíme tu věci z různých 
materiálů, které si pak můžeme odnést domů. Doma si 
je vystavíme za okno nebo do dveří. Paní učitelka nám 
vždy vybere něco moc hezkého k vytváření. Chodí sem 
žáci 1. - 4. třídy, kteří mají rádi výtvarnou výchovu a 
praktické činnosti. Moc se nám tu všem líbí a rádi 
bychom chodili i příští rok. Jestli rádi vytváříte, můžete 
se na nás přijít do kroužku podívat.  
        

-Lucie Pavlasová a Michaela Matuštíková- 

 

MLADÝ ZDRAVOTNÍK 

V kroužku Mladého zdravotníka již třetím rokem 
probíráme základy první pomoci. Děti 3.-9.třídy se učí 
ošetřit různá zranění a umět poskytnout pomoc. 
Scházíme se každou středu odpoledne a často si 
zkoušíme využití znalostí první pomoci i v terénu. V 
minulém školním roce jsme se účastnili soutěže Hlídek 
mladých zdravotníků v Uh.Hradišti. V této nelehké 
soutěži jsme získali 1.místo a postoupili do krajského 
kola.  
 

 
-Jitka Štěpánová- 

ANGLIČTINA VESELE 

Kroužek ,,Angličtina vesele“ je 
určen pro žáky 1. a 2. třídy. 
Společně se scházíme 1 x 
týdně, a to ve středu, na jednu 
vyučovací hodinu. K výuce 
využívají žáci knižní řadu Happy 
House for beginer. Ta je 
založena na rozvoji poslechu a komunikaci pomocí 
motivujících příběhů. Cílem kroužku je osvojení si 
zvukové podoby angličtiny formou různých her, 
soutěží, písniček, říkanek, výukových programů na 

počítači a 
interaktivní 

tabuli. Kroužek 
,,Angličtina 

vesele“ je tak 
dobrým 

startem pro 
následnou 

povinnou výuku 
cizího jazyka. 

-Simona Bočková- 

 

POLONÉZA 

Každý rok nacvičují žáci devátých, někdy i osmých tříd 
slavnostní předtančení na školní ples, který se tento 
školní rok bude konat 11. února 2012. Letos se úkolu 
naučit nás choreografii ujaly paní učitelky Hanáková a 
Slunéčková, které s námi mají opravdu velkou 
trpělivost a každé pondělí nás učí nějaký ten krok. 
Doufám, že se jim jejich snaha vyplatí a mnozí z nás i 
přes to,že se jim to na začátku roku zdálo nemožné, 
potěší paní učitelky, ale zvláště sebe a skvěle odtančí.  

 

-Martina Bahulová- 
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MATEMATICKÝ SEMINÁŘ 

Matematický seminář je 

určen především žákům 

devátého ročníku, kteří se 

připravují na přijímací 

zkoušky na střední školy. Cílem semináře je zopakovat 

si a ujasnit učivo matematiky z 6. až 9. ročníku. Proto v 

prvním pololetí počítáme příklady ze sbírky Běloun, 

kde je shrnuto veškeré učivo. Dále je důležité, aby se 

žáci seznámili s konceptem SCIO testů a dalších 

přijímacích zkoušek. SCIO testy a jiné zkoušky budou 

žáci řešit především v druhé polovině školního roku.  

Názory žáků: 

Pavlína Břoušková 

Do semináře chodím kvůli tomu, že se chci lépe připravovat 

na přijímací zkoušky. Je pro mě důležitý, protože když 

nebudu něčemu rozumět, tady si to vysvětlíme. Matematika 

sice není můj nejoblíbenější předmět, ale asi nikde se jí 

nevyhnu… 

Martina Bahulová 

Do semináře chodím, protože mě matematika baví. Chci se 

v ní zdokonalovat. Díky tomuto kroužku jsem se naučila pár 

nových věcí. Určitě se mi to bude chodit při přijímacích 

zkouškách na gymnázium… 

Kristýna Gabrielová 

Do semináře chodím proto, abych byla dobře připravená na 

přijímací zkoušky. Matematika mě moc nebaví, ale naučit se 

ji musím.  Je to lepší než si platit soukromé doučování… 

 

-Kristýna Hadašová- 

SEMINÁŘ Z ČEŠTINY 

Stejně jako v minulých letech i v tom letošním se pro 
žáky 8. a 9. třídy otevřel kroužek, ve kterém se 
připravují na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka. 
Vedení se již po třetí ujala paní učitelka Simona 
Mikulicová. V hodinách se opakuje učivo, které se již 
probíralo v českém jazyce, prohlubují se znalosti 
z literatury a pro zpestření se hrají  jazykové hry, které 
děti velmi baví. 
 

 

-Simona Mikulicová- 

 

MAŽORETKY 

Do mažoretek chodí holky od školky až do 8. třídy 

základní školy (3 - 14 let), scházíme se jednou týdně. 

Holky kromě skladeb s paličkami nacvičují také 

skladby s bambulami a country. I ty nejmenší 

mažoretky, které začínaly teprve letos v září, už mají 

za sebou první úspěšné vystoupení. Každoročně 

jezdíme na víkendové soustředění na ,,Mezinárodní 

přehlídku pampelišky“, která se koná v Jiřicích u 

Humpolce nebo v Lidečku. 

 

-Petra Tuháčková-
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… S PANÍ UČITELKOU MARTINOU HATLÁKOVOU 

Co si představíte pod pojmem cestování? 

Pod pojmem cestování si představím volno, rekreaci, 

zábavu, taky nové zážitky a poznávání krajiny. 

Kde jste byla nejdál? 

Nejdál jsem byla ve Spojených arabských emirátech. 

Vzpomínáte si na nějaké zážitky z cest? 

Při cestování se mi nestalo nic zvláštního, naštěstí 

vždycky všechno dopadlo dobře. 

Cestovala jste, když jste byla mladší? 

Ano, byla jsem v Maďarsku a v Polsku. 

Kde se vám líbilo nejvíce? 

Líbilo se mi všude, pokaždé mě nadchla nová kultura, 

tradice, lidé a prostředí, prostě jiný způsob života. 

Láká vás odstěhovat se někam do zahraničí? 

Odstěhovat se ne, ale cestovat ano. Umím si 

představit, že bych jela někam na rok nebo na dva, ale 

vždycky se ráda vracím domů. 

Máte nějaké přátele ze zahraničí? 

Nemám, pokud teda nepočítám Slovensko, kde mám 

velkou část rodiny. 

Kam byste se chtěla podívat a proč? 

Chtěla jsem se podívat do Emirátů, ale tam jsem už 

byla. Nejvíc mě láká asi Paříž. 

Dáváte přednost zimě a horám nebo teple a moři? 

Mám ráda obojí, v zimě jezdíme lyžovat a v létě mám 

zase ráda moře – je to tak napůl. 

Kde všude jste byla u moře? 

Byla jsem v Turecku, Tunisku, Itálii a ve Spojených 

arabských emirátech. 

 

…S PANEM ŠKOLNÍKEM JANEM TĚTHALEM 

Co si představíte pod pojmem cestování? 

Při slově cestování se mi vybaví poznávání cizích 

zemí. 

Kde jste byl nejdál? 

Nejdál jsem byl v Rusku. 

Vzpomínáte si na nějaké zážitky z cest? 

Rád vzpomínám na poznávání historických památek. 

Cestoval jste, když jste byl mladý? 

Ano, cestoval jsem po Polsku, Maďarsku, Jugoslávii, 

Švýcarsku, Rusku a Rumunsku. 

Kde se vám líbilo nejvíce? 

Nejvíce se mi líbilo v Rusku. 

Láká vás odstěhovat se někam do zahraničí? 

Ne, jsem spokojený v Česku. 

Máte nějaké přátele ze zahraničí? 

Ne, nemám. 

Kam byste se chtěl podívat a proč? 

Přál bych si, podívat se do Egypta a prohlédnout si 

místní památky. 

Dáváte přednost zimě a horám nebo teple a moři? 

Přednost dávám 

jednoznačně létu, 

protože mám rád 

koupání. Na lyžích 

nejezdím. 

 

Kde všude jste byl u moře? 

U moře jsem byl v Jugoslávii, Bulharsku a v Rusku. 

-Pavlína Břoušková-
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MINIOLYMPIÁDA 

V pátek 16. 9. 2011 se za slunečného počasí konala 
tradiční miniolympiáda. Žáci páté a deváté třídy si pro 
mladší spolužáky a kamarády ze školky připravili řadu 
zajímavých úkolů ze sportu, přírodovědy, zdravovědy, 
ale i z říše pohádek. Soutěžilo celkem 13 družstev. V 
jednotlivých družstvech se střídali žáci 1.,2.,3.,4. třídy a 
děti z MŠ. Všichni všechno zvládli na výbornou a 
dostali sladkou odměnu. 
 

 
 
Výsledky 
 
1.místo: 

• Mazurková Eliška,  Mazurek Tomáš,  Gabriel 
Kryštof, Novotná Adéla, Novotný Ondřej 

2.místo: 

• Křiváková Zuzana, Matuštík Radim, Matuštík 
David, Malušová Monika, Dřinka Jakub 

3.místo: 

• Ratajský David, Kusák Jiří, Křivák Viktor, 
Bachan Martin 

-Martina Hatláková- 

 

O PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL 

 

Začalo to v roce 
2001, kdy tělocvikář 
a angličtinář Vít 
Pjajčík spolu 
s tehdejším 
zástupcem ředitelky 
školy Tomášem 
Mlčochem se 
pokusili z recese 
oprášit legendární 
socialistický branný 
závod O Partyzánský 
samopal. Lhotské 
terény a zákoutí 
spolu se vstřícností paní ředitelky Marie Adamcové i 
odvahou pedagogů, správních zaměstnanců či dalších 
dobrovolníků umocnily pokračování legendy 
v modernějším hávu. Současná outdoorovka zbavená 
ideologií, podpořená umem školních kuchařek, 
přilákala do Ostrožské Lhoty už stovky chlapců a 
děvčat ze všech koutů okresu, ba  také jiných krajů. 
Ne každý přijíždí pod kopec svatého Antonínka 
s touhou vyhrát, ale každý sem míří s chutí být u 
toho, vyzkoušet si něco, co jinde nemůže, obohatit se 
o překvapivé zážitky bez ohledu na rozmary 
podzimního počasí. A tak coubertenovské „Není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ je dokonale 
naplňováno.  

 

Za chladného a větrného počasí na start letošního 
ročníku Samopalu nakonec nastoupilo 51 hlídek 
čítajících 202 školáků z 8 škol Zlínského a 
Jihomoravského kraje. Novoveské kvarteto Horká, 
Kotačková, Drechsel, Ťok obhájilo loňské vítězství, 
domácímu družstvu Monika Valčuhová, Adéla 
Janošková, Tobiáš Mach, Miroslav Machala scházelo 
ke zlatu pouhých 14 vteřin !.. 

-vp+ 
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MISTROVSTVÍ ŠKOLY 2010/2011 

Již několik let 
druhostupňoví 

žáci (6.-9.třída), 
občas i páťáci 
měří síly v seriálu 

sportovních 
soutěží, v rámci 
Mistrovství školy. 
Některé medaile 
jsou předávány 

průběžně, 
během školního 
roku, ale řadu 

ocenění včetně trofejí pro nejlepšího sportovce nebo 
sportovkyni si chlapci a děvčata odnáší poslední školní 
den. Připomeňme si tedy šampiony z minulého 
školního roku: 

• přespolní běh/terén 

Václav PĚNČÍK a Eliška BEZDĚKOVÁ 

• střelba/vzduchovka 2x5ran (v leže a ve stoje) 

Marcel ŠIMČÍK a Martina BAHULOVÁ 

• šplh/tyč i lano 

Marcel ŠIMČÍK a Eliška BEZDĚKOVÁ 

• překážková dráha/tělocvična 

Václav PĚNČÍK a Eliška BEZDĚKOVÁ 

• short-track/rychlobruslení/zimní stadion 

Daniel ŠTERGENICH a Adriana MALINOVÁ 

• slalom/lyžařský kurz 

Jiří MARTYČÁK a Alena TRENZOVÁ 

• běh na lyžích/lyžařský kurz 

František KOTAČKA a Alena TRENZOVÁ 

• atletika/skok vysoký, 60m, 150m, hod, skok 
daleký, vrh, 300m, 1500/1000m 

Marcel ŠIMČÍK a Tereza RADOCHOVÁ 

• stolní tenis/dvouhra 

František PAVLAS a Lucie BŘOUŠKOVÁ 

• plavání/50m volným způsobem 

Marcel ŠIMČÍK a Eliška BEZDĚKOVÁ 

• nejlepší sportovci školy 

Marcel ŠIMČÍK a Eliška BEZDĚKOVÁ 

-vp+ 

ROZHOVOR S MARCELEM ŠIMČÍKEM  -

vítězem okresního kola v přespolním 

běhu 

Co pro tebe znamená vítězství v okresním 

přespoláku? 

Tohle vítězství pro mě znamená hodně, protože to je 

zatím můj největší úspěch… 

Věřil jsi, že bys mohl vyhrát? 

Ani ne, ale když jsem měl polovinu závodu uběhlou, 

říkal jsem si, že bych to mohl dokázat… 

Co tě dohnalo k vítězství? 

Asi to byla touha dokázat si, že jsem lepší než oni… 

Jsi rád, že můžeš naši školu takto reprezentovat? 

Ano, ale hlavně jsem reprezentoval sám sebe… 

Jak pohlížíš 

na to, že jsi 

překonal 

školní 

rekord? 

Mám z toho 

velkou 

radost… 

Trénuješ 

nějak? 

Ano, trénuji 

na fotbale, 

chodím do posilovny a někdy si taky jdu zaběhat… 

Myslíš si, že bys to mohl dotáhnout někam dál? 

Asi ne, radši bych se chtěl věnovat jinému sportu… 

Chtěl by ses ve sportu nějak zdokonalovat? 

Ano, chtěl bych více trénovat… 

-Pavlína Břoušková-
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PŘEDSTAVUJEME SPORTOVCE 

 

Hokejista Jiří Martyčák 

Jirka hraje hokej od 2.třídy v 
Uherském Ostrohu, tuto 
sezónu za starší žáky jako 
křídelní útočník s číslem 11. 
Tréninuje 3x týdně a o 
víkendech hraje zápasy s 
ostatními mužstvy ze 
Zlínského kraje. Jeho 

největším úspěchem bylo letošní 1. místo v turnaji v 
Novém Meste nad Váhom. Ve stávající sezóně se 
mužstvu daří, momentálně je na 2. místě tabulky. 

 

Aerobik Kristýna Gabrielová 

Kristýna se věnuje aerobiku v týmu 
DDM Pastelka Uherský Ostroh pod 
vedením Vlaďky Morávkové od 10 
let. Tým každý rok nacvičuje novou 
sestavu na téma, které si děvčata 
zvolí. Na každou sestavu si družstvo 
nechává šít jiné dresy. Sestava se 
začíná trénovat v září, na jaře 

startuje závodní sezona. Ta má okolo 10 závodů 
skupin, z nichž dvě jsou finále-jedno Aerobic Tour 
(závody se obvykle konají v našem kraji) a druhé 
celorepublikové v Praze. Trénuje se dvě hodiny 
týdně, před závody jezdí na vícedenní soustředění. 
Na finále Aerobic Tour se uherskoostrožským již 
čtvrtým rokem daří umístňovat na prvním místě, ale 
největším úspěchem je první místo na finále České 
republiky se skladbou Veselé Vánoce.  
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FFOOTTOOSSOOUUTTĚĚŽŽ  

Tentokrát oslovili organizátoři fotosoutěže žáky se 
vzpomínkovým tématem „Cestování“. Sešlo se několik 
výborných fotek, a proto měla pětičlenná porota 
nelehký úkol. Formou přidělování bodů jednotlivým 
fotografiím se hrálo o tři výherní místa. Stejně jako v 
minulém kole i tentokrát nejvíce oslovila porotu fotka 
autorky Dagmar Bartošové (8.třída), kterou jsme 
pracovně nazvali „Loďka“. Spolu s „Vodopádem“ tak 
Dáša obsadila hned první dvě příčky. O třetí místo se 

dělí se stejným počtem bodů hned tři mladí 
fotografové – Monika Valčuhová (7.tř.), Jiří Martyčák 
(7.tř.) a Filip Martinek (6.tř.). Všem výhercům, kteří 
dostali věcné ceny a diplomy, gratulujeme a těšíme 
se na další pěkné fotografie při příští fotosoutěži. 
Všechny fotografie si také můžete prohlédnout u nás 
ve škole. Autoři oceněných fotografií si zasloužili 
diplom a odměnu za svůj úspěch a budeme se těšit 
na snímky do další fotosoutěže. 

-EM- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagmar Bartošová, 8.třída 

 

 

 
 

Monika Valčuhová, 7.třída 

 

 

 
Filip Martinek, 6.třída 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Martyčák, 7.třída 
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CESTOVNÍ KVÍZ  

     1                 

     2                       

3                 *             

     4                

5                        

  6                      

     7                 

     8                

  9                   

   10                

 

1. Antonymum ke slovu nížina 
2. Hlavní město Itálie 
3. Nejhlubší místo světa 
4. Řeka, která spojuje Londýn s mořem 
5. Sousední stát České republiky 

6. Kolejové cesty se nazývají 
7. Naše nejbližší hvězda 
8. Oceán, který leží mezi Asií a Amerikou 
9. Suché vysoké tráva v subtropickém pásu 
10. Peking je hlavní město

 

1. Stát v západní Africe, sousedím s Libérií, Mali a dalšími státy. Mým hlavním městem je Conakry. Táhne se 
tudy řeka Niger. Má po mě název také morče v anglickém jazyku ….. pig. 

2. Stát v Evropě.  Sousedím s Lotyšskem a Ruskem. Hlavním městem je Tallin. Na mé vlajce se objevuje bílá, 
černá a modrá barva. Mám přístup k Finskému zálivu. 

3. Asijský stát, který se nachází na Arabském poloostrově a sousedí s Jemenem, S.A.Emiráty a Saúdskou Arábií. 
Mým hlavním městem je Masqat. Mám přístup k Indickému Oceánu. 

4. Stát v západní Africe. Hlavním městem je Accra. Mám přístup ke Guinejskému zálivu. Na mé vlajce se nachází 
barvy červená, žlutá, zelená a ve žlutém poli je černá hvězda. Sousedím např. se státem Togo.  

5. Rozlohou největší zemí na světě. Nacházím se v Evropě i Asii. Mám přístup k mnoha oceánům. Nacházejí se 
tu řeky Ob, Irtyš nebo také Jenisej.  

6. Stát v Evropě s hlavním městem Tirana. Nacházím se na Balkánském poloostrově  jako soused Černé Hory, 
Řecka, Kosova a Makedonie. Mé pobřeží omývá Jaderské moře. 

7. Ostrovní stát v Asii, rozkládám se v Tichém oceánu na 1707 ostrovech. Hlavním městem je Manila. Říká se, 
že zde byl známý objevitel Fernão de Magalhães zabit místními domorodci. Nachází se zde sopka Apo. 

8. Stát na stejnojmeném ostrově v Atlantském oceánu. Hlavním městem je Reykjavík. Patřím k Evropským 
zemím. 

9. Patří k nejvíce atraktivním státům pro turisty. Nacházím se v Severní Africe a mám přístup ke 
Středozemnímu moři. Hlavním městem je Káhira. Protéká zde řeka Nil a západní část státu je v poušti 
Sahara. 

• ÚKOL: Z každého státu vezmi první písmeno a poskládej je za sebe ve stejném pořadí, jako jsou státy 
napsány, poté Ti vyjde tajenka. Pokud jsi vyluštil tajenku, tak je …...... Tvým přítelem. 

 

--------------------         ----------------        ----------------         -----------------      ------------------ -Dagmar Bartošová- 
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ZZZÁÁÁBBBAAAVVVNNNÝÝÝ   KKKOOOUUUTTTEEEKKK………   

PERLIČKY ZE ŠKOLY

Vlastivěda  v 5.třídě 

„Kdo to jsou vlastenci?“ 

„Vlastenci byli že ti vlastnili tvoje pole.“ 

„Vlastenci byli ti co něco vlastnili!“ 

„Jaká divadelní forma přispívala k obrození českého 

jazyka na venkově?“ 

„Němčina“ 

„Kašpárek“ 

„Kašpárek hráli jim kašpárka“ 

„Kočovné výpravy – loutkáři“ 

„Jaké státní instituce sídlí v hlavním městě Praze?“  

„Prezident, vláda, komora“ 

„Jaká byla nejdůležitější reforma Josefa II.?“ 

„Zrušil nevolnost“ 

„Jaký název dostalo Němci okupované české území?“ 

„Československý národní výbor“ 

„Jaká skupina obyvatel byla fašisty nejvíce 

pronásledována?“ 

„Španělsko, Rakousko-Uhersko“ 

Chemie 

„Fe2O3 – kyselina fenyklová“ 

„Čím je způsobena tvrdost vody?“ 

„ČOV“ 

Angličtina 

„Wi-Fi“ = „Bílá pětka“ 

„Police station“ = „Policejní stadion“ 

„Sky“ = „Lyže…“ „Not“ „…tak snowboard !“ 

Perličky z hodin češtiny a suplovaných hodin 

„Kdo byl prezidentem v roce 1918?“ 

„Jan Žižka z Trocnova.“ 

„Jaká je základní ingredience do guláše, aby měl 

červenou barvu?“ 

„Skořice.“ 

„Hlavní město Itálie?“  

„Řecko.“ 

„Kdo sídlí na Pražském hradě?“ 

„Anglický prezident!“ 

„Kdo je prezidentem ČR?“  

„Barack Obama.“ 

„Jak se jmenuje významné drama od Vítězslava 

Nezvala?“ 

„Lacalut.“ 

„Kam byl vhozen popel Jana Husa?“ 

„Do rýny.“ 

„Brusel je hlavní město kterého státu?“ 

„Brazílie.“ 

Přírodopis, vlastivěda 

"Děcka, tak co z toho obrázku Prahy za 1. republiky 

vyčtete?" 

"Že byl hospodářský rozmach." 

"A jak to podle toho obrázku poznáš?" 

"Že je tam dost hospod." 

"Děcka, co to znamená, když se o někom řekne, že 

má hroší kůži?" 

"Že má celulitidu!!" 

"Savany jsou suché rozlehlé pastviny. Žijí zde stáda 

býložravých ledních medvědů a tuleňů." 

"A co dělali ti lidé, kteří v 1. světové válce 

nebojovali?" 

"No, oni byli doma, seděli nebo stáli a čekali." 

"No já jsem hlavně myslela, jak se jim žilo?" 

"No asi ne moc dobře..." 

"A co dělali proto, aby se jím dařilo líp?" 

"Klečeli a modlili se." 

"A pančelko, to velké kino, co postavil Baťa ve Zlíně, 

to bylo to Zlaté jabko?"
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KKKDDDYYY,,,   CCCOOO,,,   KKKDDDEEE   ???………   

••  2244..lliissttooppaadduu        OOrriioonn  fflloorrbbaall  ccuupp,,  ookkrrsskkoovvéé  kkoolloo  cchhllaappccůů,,  UUHH  

••  2244..lliissttooppaadduu        BBrruusslleenníí  aa  hhookkeejj,,  UUhh..OOssttrroohh  

••  77..pprroossiinnccee        NNáávvššttěěvvaa  SSkkaannzzeennuu  vvee  SSttrráážžnniiccii  

••  88..pprroossiinnccee        JJeežžííšškkoovvaa  ddííllnnaa  

••  2211..pprroossiinnccee        ŠŠkkoollnníí  kkoolloo  rreecciittaaččnníí  ssoouuttěěžžee  

••  2222..pprroossiinnccee        BBrruusslleenníí  aa  hhookkeejj,,  UUhh..OOssttrroohh  

••  2233..pprroossiinnccee--22..lleeddnnaa      VVáánnooččnníí  pprráázzddnniinnyy  

••  33..--66..lleeddnnaa        ZZiimmnníí  ppoobbyyttoovvéé  vvyyuuččoovváánníí  33..--55..ttřřííddyy,,  FFiilliippoovv  

••  1155..--2211..lleeddnnaa        LLyyžžaařřsskkýý  kkuurrzz,,  KKoollšštteejjnn,,  JJeesseennííkkyy  

••  2266..lleeddnnaa          IIIIII..  ppeeddaaggooggiicckkáá  rraaddaa  ((kkllaassiiffiikkaaččnníí))  

••  3311..lleeddnnaa          VVyyddáávváánníí  ppoolloolleettnnííhhoo  vvyyssvvěěddččeenníí  

••  44..úúnnoorraa          JJeeddnnooddeennnníí  ppoolloolleettnníí  pprráázzddnniinnyy  

••  99..úúnnoorraa          ZZááppiiss  dděěttíí  ddoo  11..rrooččnnííkkuu  

••  1111..úúnnoorraa          RRooddiiččoovvsskkýý  pplleess  

••  2200..--2266..úúnnoorraa        JJaarrnníí  pprráázzddnniinnyy  

inzerce 

Školská rada při ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota 
pořádá dne 11. 2. 2012 od 20.00 hod. v sále Obecního domu 

tradiční Rodičovský ples 
se slavnostním předtančením žáků. 8. a 9. třídy.  

Hraje skupina Duha. 
Letos se můžete těšit na módní přehlídku nadějné mladé návrhářky Adély Mikulicové. 

Nebude chybět ani tombola a lotynka pro sponzory. 
Srdečně zveme rodiče, prarodiče, bývalé žáky a všechny ostatní příznivce školy. 

 

ZDE JE MÍSTO I PRO VAŠI INZERCI 
kontaktujte redakci prostřednictvím e-mailu: casopis.ol@seznam.cz  

 
2 . č í s l o ,  v y š l o  n á k l a d e m  1 2 0  v ý t i s k ů ,  1 5 . l i s t o p a d u  2 0 1 1  


