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HORŇÁČEK 
časopis dětí z Velké nad Veličkou, Javorníka a Nové Lhoty 

aneb chodíme do stejné školy  

Horňáček tě informuje o všem, co se tady děje 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
     Obě dvě oddělení školní družiny jsou i letos zaplněna  
do posledního místa, navíc k nám přicházejí další děti, které zde 
čekají na různé kroužky. 
     V našem programu se snažíme vymýšlet dětem takové aktivity, 
které by je bavily, a myslím, že se nám to celkem daří. Děti se 
s nadšením vrhají hlavně do výtvarných a pracovně-technických 
činností, jejich výsledky se pokoušíme předvádět nejen učitelům  
a žákům naší školy, ale i širší veřejnosti. Například v době vánoč-
ních a velikonočních tvoření nebo při zápisu dětí do prvního roční-
ku základní školy. 
     My, vychovatelky, máme z práce i nadšení našich žáčků vel-
kou radost a doufáme, že nám všem toto zaujetí vydrží co nejdéle. 
                    

           Eva Procházková, Jana Galečková, vychovatelky 
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NEBUĎME LHOSTEJNÍ 

Anička je téměř šestiletá holčička, která trpí vzácnou ge-
netickou vadou – Rett syndromem. Postupuje biologic-
kou léčbu, která je velmi nákladná a nehradí ji zdravotní 

pojišťovna.  

Nemůžeme být lhostejní, 
pomozme, jak se dá.  

 
 

 
 
         Karolína Novotná, 9. B 
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POZOR, SOUTĚŽ! 

Masarykova základní škola vyhlašuje soutěž: 

„VÍČKA PRO ANIČKU“ 
 

Jedná se o soutěž pro celou třídu. Jednotlivé třídy 
mají za úkol sesbírat co nejvíce víček od PET lahví, 

džusů, mléka.  Musí jít o potraviny, ne například  
o víčka od aviváže, čističů apod. 

NA VÍČKÁCH NESMÍ BÝT NÁLEPKA! 

Sbíráme do PET lahví, výběr probíhá ve školní 
 družině u paní Procházkové.  

UZÁVĚRKA JE 31. 5. 2013 

Výherci získají sladkou odměnu a volný den  
s třídním učitelem. 

Veškeré prostředky z prodeje víček přispějí na biologickou 
léčbu nemocné Aničky. 

Více informací můžete získat zde: 

www.anicka.iprostor.cz, www.facebook.com/vickaproanicku 

ZA POMOC DĚKUJE ANIČKA S RODINOU 

Hana Jurenová - matka, telefon 739 623 985 
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SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD 
     Světluškový průvod se uskutečnil v úterý 6. listopadu, začal  
v 17 hodin na školním dvoře, kde byl sraz všech světlušek. Pokra-
čoval po hlavní komunikaci a u obecního úřadu byl cíl průvodu. 
Děti z naší školy společně s dětmi z mateřské školy s lampiony 
vyprovodily podzim, zazpívaly a uložily zvířátka k zimnímu spán-
ku. 
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ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

 

     Ve středu 6. února se odpoledne objevilo v naší škole mnoho 

nových dětských tváří. K zápisu do první třídy přišly v doprovodu 

svých rodičů děti narozené od prvního září 2006 do třicátého prv-

ního srpna 2007. Dokázaly, že jsou šikovné a zvládnou všechny 

záležitosti spojené se školní docházkou. 

     Všichni se už těší, až se stanou školáky. Přejeme jim, aby jim 

to nadšení vydrželo i pro další léta. 

                                                     

                                                          děvčata z deváté třídy 
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 
     Sedmého prosince odpoledne bylo v prostorách školní jídelny 
živo. Přišli sem děti i dospělí, aby se inspirovali výzdobou školy a 
vytvořili si pod dohledem zkušených učitelek a vychovatelek vlast-
ní vánoční výrobky. Plná jídelna a spokojené úsměvy návštěvníků 
byly odměnou všem, kteří věnovali nemalý čas a prostředky pří-
pravě této náročné akce. 
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SOUČÁSTÍ TVOŘENÍ BYLY I DVĚ SOUTĚŽE: 

� o nejpěkněji nazdobené vánoční perníčky 
do soutěže byly zařazeny perníčky nazdobené během 
tvoření v jídelně školy 

� o nejkrásnější vánoční stromeček vyrobený z čehokoliv 
děti je přinesly do školní družiny do zahájení vánoční-
ho tvoření 

Po vyhodnocení byly tyto výrobky vystaveny k prohlédnutí 
v prostorách školy. 
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 

     13. leden byl pro všechny ostatní úplně obyčejný den, a ještě oby-
čejnější neděle. Ale pro nás, účastníky lyžáku, ne. Byl to den, který jsme 
strašně dlouho očekávali. Kolem osmé hodiny jsme seděli  
v autobuse, zavalení kufry a taškami, a mávali rodičům.  Během cesty 
jsme posnídali, jelikož nám to před odjezdem tréma nedovolila, a vzpo-
mínali, na co jsme všechno zapomněli. Ano, pár jedinců opravdu něco 
zapomnělo, třeba lyžařské kalhoty, že :D :D. Cestování jsme měli  
po třech, čtyřech hodinách jízdy plné brýle, takže asi nemusím nikomu 
vysvětlovat, jakou jsme měli radost, když jsme přijeli na místo. Jenže  

od chaty nás ještě dělil parádně strmý kopec, který bychom museli  
šlapat ještě s taškami, kufry, botami a nevím čím ještě.   
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A k tomu vzduch v autobuse připomínal pavilon opic. Takže nám oprav-
du spadl kámen ze srdce, když kopec ten autobus vyjel. Po příchodu  
do chaty a pak do pokojů nám všem spadla klapačka. Svítící strop  
na chodbě, pokoje úplně nově vybavené s plazmovkou a koupelnou,  
o jídelně a baru ani nemluvím. Nadšení bylo obrovské, a o to větší bylo, 
když jsme sjeli nové sjezdovky se sedačkovou lanovkou.  Za těch pár 
dní jsme stihli vyzkoušet běžky, saunu, vířivku, a někteří aktivci si vy-
běžkovali na Praděd.  Poslední večer byl tradiční karneval. Bylo tam 
plno převleků, na co si jen vzpomenete. Od Irenky a Bohuša, trpaslíky  
s pěnou na holení místo vousů, přes kovboje, strašidla a břišní tanečni-
ce, po doktůrka a sestřičku s mumií v toaleťáku. Během lyžáku nedošlo 
k žádným vážnějším zraněním, nikdo se neztratil ani nepobil. Takže 
lyžák celkem v klidu :D. A vy, co jste letos váhali jestli jet - nejet, tak 
příště opravdu jeďte, stojí to za to.  

       Daniela Procházková, 9. A 
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PLES ŠKOLY 
     Letošní ples školy připravovali opět rodiče žáků osmých tříd. 

Zajistili bohatou tombolu a pořadatelskou službu. Sál vyzdobily 

učitelky a vychovatelky školy. K tanci hrála myjavská kapela KA-

MASI. 

    

  Ples byl zahájen jako tradičně slavnostním předtančením žáků 

devátých tříd, letos ve zcela moderním pojetí, které zaujalo plesa-

jící do té míry, že si vyžádali opakování předtančení ve 23 hodin. 

V dalších vstupech se předvedla děvčata s aerobikem.  
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OLYMPIÁDY 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

     Ve čtvrtek 15. listopadu se utkalo 18 žáků osmých a devátých 

tříd ve znalostech z historie. Proběhlo totiž základní kolo dějepis-

né olympiády s tematickým zaměřením „Od pohanských zvyků  

ke křesťanským tradicím“.  

 

Výsledné pořadí soutěžících 

1. Voráč David 9. B 
53 

body 
úspěšný řešitel 

2., 3. Mičulka Martin 9. A 49 úspěšný řešitel 
2., 3. Vachun Patrik 8. B 49 úspěšný řešitel 
4. Kománek Petr 8. A 48 úspěšný řešitel 
5. Novotná Karolína 9. B 46 úspěšný řešitel 
6. Petrucha Martin 9. B 45 úspěšný řešitel 
7.  Plešová Barbora 9. A 43 úspěšný řešitel 
8. Kolníková Alena 9. A 41 

 
9., 10. 

Procházková  
Daniela 

9. A 40 
 

9., 10. Bláha Jan 8. A 40 
 

11. Polách Lukáš 9. B 39 
 

12. Spazierová Tereza 9. A 38 
 

13. Maňák Filip 8. A 35 
 

14. Světlíková Jiřina 9. B 33 
 

15. Sivák Tomáš 9. B 31 
 

16. Kaňůrek Adam 8. A 25 
 

17. Sítek Filip 8. A 24 
 

18. 
Fojtíková  
Dominika 

9. B 23 
 

V okresním kole nás dobře reprezentoval David Voráč. 
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OLYMPIÁDA Z JAZYKA ČESKÉHO 

     11. prosince se sešlo patnáct nadějí jazyka českého z osmých 

a devátých tříd, aby se popasovali se zapeklitými úkoly 

z mateřského jazyka.  

ÚČASTNÍK TŘÍDA POČET BODŮ POŘADÍ 

Voráč David 9. B 21 1. 

Tomčalová Hedvika 8. A 19 2. 

Procházková Daniela 9. A 18 3. 

Spazierová Tereza 9. A 17 4. 

Plešová Barbora 9. A 16 5. - 6. 

Frola Tomáš 9. A 16 5. - 6. 

Machálek Lukáš 8. B 14 7. - 9. 

Brožovičová Natálie 8. B 14 7. - 9. 

Štipčáková Simona 9. A 14 7. - 9. 

Bláha Jan 8. A 12 10. - 12. 

Mišková Kateřina 8. B 12 10. - 12. 

Frola Josef 8. B 12 10. - 12. 

Lukšíková Anežka 9. A 11 13. 

Sítek Filip 8. A 10 14. - 15. 

Kománek Petr 8. A 10 14. - 15. 

     Nejlépe se s úkoly vypořádal David Voráč, který nás reprezen-
toval v okresním kole v Hodoníně, kde se umístil na velmi pěkném 
čtvrtém místě. Zážitky z okresního kola vyjádřil tady, jen pro dopl-
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nění – jedním z úkolů bylo užít výrazy hala bala, láry fáry, saky 
paky ve větě. 

DOJMY S ČTENÁŘSKÝMI POJMY 

  Už si představuji, jak horlivě toužíte po tom dozvědět se něco  
o té olympiádě z češtiny, jež je tajnou láskou každého studenta, 
vy svědomití delikventi! Nuže místo konání v Hodoníně mi přišlo 
jako vždy vhod, díky tomu jsem si mohl přivstat o dvě hodiny dříve 
a za temného, mrazivého rána čekat na vlak, pravá idylka. Tedy 
po hodině drkotavé jízdy (permanentní nedostatek vlaku, avšak to 
jsem odbočil) vystoupíte a jako opilec v těžkém opojení se snažíte 
zorientovat (nemusím dodávat, že se značným neúspěchem).  
     Pokud opravdu zázrakem dorazíte do školy, jež je místem  ko-
nání, pak blahopřejeme, protože vše výše napsané ani ocasem 
nezavadilo o češtinářské pojmy.  
     Pročež popíši mé spolusoutěžící. První, co mne ale napadne, 
je rozmanitost. Rozmanitost?!? Cóóže!?! udiveni kroutíte hlavami.  
     Opravdu, nepíši nic než pravdu a možná špetku poťouchlostí. 
Nejspíše byste čekali hordu šprtů a knihomolů s tlustými okuláry, 
žel nemohli byste se více mýlit! Taková olympiáda jen hýří nepo-
dobnými si invidui. Vysocí, malí, tlustí, tyčkovití, blond'atí...v pře-
kvapivě mírné převaze žen, ač holky budou namítat, že něco ta-
kového věděly dávno, svou češtinářskou nadřazenost. 
„Cožpak ale se k samotné olympiádě nedostaneme?" naříkají 
ukřivdění delikventi.  
    K vaší smůle musím konstatovat skutečnost halabala úroveň 
článku, hogo fogo prezentaci a autora, který si sklidil svoje saky 
paky, nechávaje to nejdůležitější nezodpovězené.  

                                                     

                                                             David Voráč, 9. B 



18 

 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY 

  FLORBAL  

     21. listopadu se v naší hale uskutečnil turnaj – okresní kolo  
ve florbalu starších žaček. Sešly se čtyři týmy: Dolní Bojanovice, 
Hodonín – Červené domky, Dambořice a samozřejmě družstvo 
Velké nad Veličkou. Náš tým se tak snažil, že vybojoval 1. místo. 
O dva měsíce později 21. ledna nás čekalo krajské kolo, které se 
uskutečnilo ve Slavkově u Brna. Celkem se nás tam sešlo osm 
týmů. Rozdělili nás do skupin A a B po čtyřech týmech. Byly to 
velmi napínavé zápasy, nikdo netušil, jak to dopadne. Nakonec se 
ale ty hodiny tréninku vyplatily. Vybojovaly jsme 3. místo. Napůl 
zklamané, napůl rády a hodně unavené jsme si domů odvezly po-
hár a bronzové medaile.                                                                     



19 

 

Jiřina Světlíková, 9. B 

EXKURZE DO UHERSKÉHO BRODU 
     Pátého února jsme se vypravili na exkurzi do Uherského Bro-
du. Cílem byla Střední průmyslová škola a Obchodní akademie 
v Uherském Brodě. Představili nám svoji počítačovou učebnu  
a prostřednictvím počítačů i informace o své škole. Super bylo 3D 
kino, kluky zaujala strojírenská dílna a provoz. Posezení 
s psycholožkou nám mělo pomoci pouvažovat o zvoleném studij-
ním oboru. Tělocvična, kde se hraje hlavně florbal, a potom mož-
nosti 3D kopírky, to už jsme padali únavou. 
     Škola nás zaujala svým moderním vybavením a zajímavými 
obory. Několik žáků naší školy přesvědčila o výhodách a zvolili si 
ji pro své studium.                    
         Jana Šustková, 9. A  
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PROJEKTOVÝ DEN SEDMÉ TŘÍDY 

     Žáci 7. B třídy se spolu s M. Vrablcovou a J. Pšurnou vypravili  
14. listopadu 2012 na procházku po Velké. Jejich putování začalo  
ve škole u busty T. G. Masaryka, po němž je naše škola pojmenována. 
Zastavili se i u pamětní desky věnované učiteli Martinu Miškeříkovi,  
který byl za odbojovou činnost vězněn a zemřel těsně před koncem  
2. světové války. 
     Procházka pokračovala kolem sportovní haly a ZUŠ, dále Adamov-
skou uličkou na Náměstí. Žáci se zastavili u Pomníku padlým, který stojí 
před obecním úřadem a pokračovali směrem ke kostelu. Připomněli  
si historii této stavby, funkci hradební zdi v minulosti a vydali se do Za-
hrad pod Hájem. Paní učitelka M. Vrablcová jim představila genofondo-
vý sad, promluvila o vzácných druzích rostlin a živočichů, které se zde 
vyskytují. Se Zahradami pod Hájem se žáci rozloučili krásným výhledem 
na Velkou a seběhli dolů ke hřbitovu. V tichosti prošli starý i nový hřbi-
tov, nahlédli na hřbitov židovský. Přitom se zastavovali u pomníků zná-
mých osobností (např. C. Mandela, K. Supa, Z. Jelínkové).  
     Vycházka končila u školy, kde paní učitelka M. Vrablcová pořídila  
na památku následující fotografii.  
 

 

 

 

 

 

 

Jarmila Pšurná, třídní učitelka 7. B 
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MÓDNÍ TRENDY – MÓDA NA JARO 
Těšme se na barvy:   

                                                                                                                             

- pudrové odstíny i zářivé syté barvy                                                                                                  

- žlutá barva, ale na paty jí bude šlapat  

   mátově zelená                                                                                      

- dále modrá, růžová a šedá 

 

 

 

 Jedním z oblíbených stylů bude  

na jaře móda padesátých a šedesá-

tých let. Samozřejmostí bude sako 

v odstínech tělové a hnědé barvy. 

K němu se budou hodit úzké kalhoty v různých pastelových bar-

vách. IN bude také široká sukně. Setkáme se s příjemnými moti-

vy, většinou ovocnými nebo květinovými. I proužky se objeví 

v různých barevných kombinacích. Nosit se budou i kousky 

v neonových barvách.  Také hranaté tvary budou IN. Oblíbená je 

dále hlavně bílá barva kombinovaná s odstíny tělové a béžové, 

ale i světle zelená a modrá.             
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Materiál  
to, co frčí, 
je satén  
a hedvábí  

Doplňky 
zlatá, stří-
brná barva                

Také tzv. africká ETNO móda (výrazné a syté barvy + exotické 
vzory a ornamenty), sukně kalhoty a trička budou opatřeny třás-
němi. Oblíbenou obuví budou sandály, které se budou vyskytovat 
v různých barvách. 

         

                                                               Barbora  Plešová 9. A 
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SOUTĚŽ 

V měsíci dubnu vzpomínáme konec druhé světové války.  

 
A s tímto datem jsou spojeny dnešní soutěžní otázky: 

 

1. Kdy byla osvobozena naše obec? 

2. Která vojska ji osvobodila? 

3. Kde najdeme pomníky obětem války zobrazené 
    na fotografiích? Pojmenuj  
    místa. 

 

Odpovědi opět napiš na Lísteček, nezapomeň  
se podepsat. Lístek vhoď do schránky důvěry  
do týdne po distribuci časopisu. 

Vítězové minulého úkolu: 

Filip Kuric a Vojtěch Mikeska, 9. A. 

Blahopřejeme. 
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HORŇÁČEK 

časopis dětí z Velké nad Veličkou, Javorníka a Nové Lhoty 

 aneb chodíme do stejné školy 

                  

Použité snímky k tématu MÓDA 

http://www.luxurymag.cz/novinky/8807/fashion-trends-jak-nosit-etno/ 

http://www.kamoska.cz/styl-a-moda/3-trendy-ucesy-na-konec-roku-
2012-ktere-zvladnes-sama.html 

 

                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

REDAKČNÍ RADA 

Alena Brablcová 

Tereza Spazierová 

Jana Šustková 

Daniela Procházková 

Barbora Plešová 

Jiřina Světlíková 

Karolína Novotná 

Sedmé číslo vyšlo nákladem 22O výtisků. 


