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foto paní Šárka Hlahůlková 
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NAŠI POLŠTÍ PŘÁTELÉ 

     V roce 2008 podepsali v Polsku starostové obcí  NOWY DWÓR 
GDAŇSKY a VELKÉ NAD VELIČKOU dohodu o partnerství obou 
měst. Od té doby pravidelně každý rok zajíždí na podzim zástupci 
obce, soubory LŠU a sportovní družstva Masarykovy základní školy 
ve Velké nad Veličkou na sever Polska a na oplátku vždy na jaře 
využívají naši polští přátelé pozvání do Velké. I letos, od 26. dubna 
do 29. dubna, nás poctila návštěvou celkem početná skupina 
Poláků. Pro účastníky byl přichystán časově náročný kulturně 

poznávací program. V pátek soutěžili sportovci ve florbalu a 
fotbalu, do těchto zápasů se zapojily i týmy okolních ZŠ z Lipova, 
Blatnice a Hroznové Lhoty.Již druhým rokem si měří síly také 
zástupci starší generace (vedoucí, učitelé, zástupci obcí) ve 
volejbalu. Jednotlivé zápasy zpestřovaly vstupy členek Sokola a 
aerobiku. Letos přálo počasí, tak se uskutečnil také již dlouho 
plánovaný sobotní výšlap na Javořinu. I přes náročnost výlet všichni 
účastníci zvládli. Při návštěvě si poprvé vyměňovali své zkušenosti 
také hasiči obou jmenovaných obcí. Všichni zúčastnění si setkání 
pochvalovali s přáním dalších společných akcí.        

                                                     zapsal Mgr. Oldřich Janouch 
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TŘÍDA 1. A 

VÝLET PRVNÍCH TŘÍD 

     Každým rokem žáci prvního a druhého stupně 

jezdí koncem května a začátkem června na výlety. 

Letošní prvňáčci navštívili zámek Buchlovice a 

hrad Buchlov. Po příjezdu na zámek Buchlovice je 

hned nadchli pestrobarevní pávi, zámecký park a 

zámek celkově. Objednali si půlhodinovou 

prohlídku, při které je zaujal obraz s vystupujícím 
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duchem, jídelna s nádherným lustrem, dětský 

pokojíček, různé druhy brnění, křeslo se schůdky a 

postele s nebesy. Po prohlídce se šli podívat na 

výstavu panenek a květin, do podhradí s 

mučírnou. Také navštívili Zoo-koutek a podívali se 

na Včelí hotel. Nakoupili si suvenýry pro své 

blízké. Poté se přesunuli na hrad Buchlov, tady se 

jim to také líbilo. A nakonec, jak to ovšem bývá na 

každém výletě, se zastavili do obchodu, konkrétně 

do Dráčíku, kde utratili zbytek peněz. 

               zapsala Jiřina Světlíková 

TŘÍDA 1. B 
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TŘÍDA 2. A 

 

VÝLET DRUHÉ A TŘETÍ TŘÍDY 

     2. A a 3. A se 6. června vypravily za zábavou do 

centra Galaxie a také za poznáním zvířat do Zoo 

Lešná. V Galaxii se děti vydováděly na 

prolézačkách, skluzavkách, ale také si vyšplhaly po 

horolezecké stěně. 
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     Poté se všichni vydali do Zoo, kde poznávali 

zvířata. Největší úspěch měli sloni, opice, pávi, 

tygr, želvy a žirafy. Paní učitelky na závěr výletu 

vzaly děti do hračkářství. Zde si zakoupili drobné 

suvenýry - plyšové hračky, skateboard, mince. Děti 

si výlet maximálně užily a obešly se bez většího 

zranění. 

    zapsala Karolína Novotná 

 

TŘÍDA 3. A 



~ 8 ~ 

 

TŘÍDA 4. A 

 

ŠKOLNÍ VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU 

     Ve čtvrtek 7. 6. 2012 navštívily třídy 4. A a 5. A  pod 

vedením třídních učitelek Ireny Mikeskové a Jarmily Kučerové 

Moravský kras. Autobusem jsme přijeli do Skalního mlýna. 

Tam jsme přestoupili na vláček, který nás převezl 

k Punkevním jeskyním. Procházku jeskyněmi jsme zvládli na 

jedničku a při projížďce po podzemní říčce Punkvě jsme 

marně hledali pásy k připoutání se a záchranné vesty nad 

hlavami. Zato jsme se pěkně pobavili s našimi lodivody.  
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          Také cesta lanovkou se nám moc líbila. Prohlédli  jsme si 

propast Macochu z obou můstků a pak už jsme se vydali 

zpátky k domovu. Samozřejmě nesmíme zapomenout na 

nákupy v Olympii, na které se všichni moc těšili. Domů jsme 

dorazili až v osm hodin – s prázdnou kapsou, obtěžkáni 

dárečky a naplněni spoustou zážitků.    

 

TŘÍDA 5. A 

                                          zapsala   Mgr. Irena Mikesková 
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TŘÍDA 6. A 

VÝLET ŠESTÝCH TŘÍD 

     Na dvoudenní výlet do Babiččina údolí jsme se vypravili 5. 

6. už v 5.30 ráno. Asi po třech hodinách jízdy jsme zastavili u 

rodného domu Bedřicha Smetany. Po prohlídce jsme 

pokračovali v cestě. Naší další zastávkou byl zámek Opočno. 

Po prohlídce bylo na programu Babiččino údolí. Měli jsme 

možnost navštívit mlýn, mandl a ochutnat i zdejší trdelníky, 

na kterých jsme si náležitě pochutnali. Pak jsme ještě 

navštívili vojenskou pevnost Dobrošov, kterou byli nadšení 

hlavně kluci. Po náročném dni jsme se šli ubytovat na 

ubytovnu, kterou jsme překřtili na ,,cihlu‘‘ díky jejímu 
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vzhledu. I přes menší zmatky jsme se navečeřeli v nedaleké 

restauraci. Druhý den ráno jsme jeli do Adršpašských skal. 

Trochu jsme se zapotili, než jsme vyšli snad 500 schodů, ale 

výhled ze skal a i skály samotné stály za tu námahu. 

     Dále jsme navštívili ZOO Dvůr Králové a výlet jsme 

zakončili sladkou tečkou na závěr – tedy Olympií v Brně. 

     Žáci 6.B natočili o výletě video, které můžete najít na 

youtube.com/80mates pod názvem Bláznivý výlet. 

     Obě třídy byli výletem nadšené a užily si ho naplno. 

TŘÍDA 6. B   

  zapsala Daniela Procházková a Matěj Prachař 
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TŘÍDA 7. A 

 

VÝLET SEDMÝCH TŘÍD 

Mnozí z nás byli letos na horách, proto naši třídní 

učitelé navrhli výlet jen na Lučinu, ke spokojenosti 

většiny z nás na kolech. Po příjezdu na Lučinu 

jsme se ubytovali do chatek a šli k vodě. Od vody 

nás vedli na rozhlednu. Výhled se nám líbil. Večer 

byl táborák. Opékali jsme si špekáčky, povídali si a 
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hráli hry. Nad ránem nám trochu pršelo. Po 

snídani byla v plánu procházka na fotbalové hřiště. 

Po návratu do kempu jsme si zahráli minigolf a 

poté byl oběd. Po obědě následoval úklid chatek a 

jeli jsme domů.  

     Tento výlet se nám opravdu líbil a doufám, že i 

ostatní výlety budou tak hezké.  

zapsala Hedvika Tomčalová a Kateřina Rumíšková 

TŘÍDA 7. B 
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 TŘÍDA 8. A 

VÝLET OSMÝCH TŘÍD 

      29. května v 6.30 ráno na poslední opozdilce netrpělivě 

troubil náš „luxusní‘‘ růžový autobus s napohled sympatickým 

a hodným řidičem. Zdání ale klame. Pan řidič ukázal svou 

pravou tvář hned na první zastávce, kdy nevydržel štěbetání 

našich dvou spolužaček za svými zády. Po dvouhodinové cestě 

a krátké procházce kolem přehrady s fotografováním na super 

mostě jsme nastoupili na loď a kochali se projížďkou po 

Vranovské přehradě. Poté jsme navštívili vranovský zámek. 
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Naší největší zábavou bylo plivání ze zámeckého balkonu, 

stříkání vodou z kašny a přišlapování zámeckých papučí 

velikosti cca 50. Omlouval nás jedině náš pubertální věk. Pak 

už následovala prohlídka Dačic a ubytování. Druhý den jsme 

přijeli do malebného města Telč. Prohlédli jsme si jak 

náměstí, tak i zámek. V Jihlavě jsme navštívili katakomby. 

Prohlídka v podání mladého a šikovného průvodce byla 

zábavná. Z podzemí jsme vyrazili do nákupního centra 

v Jihlavě.     Na zpáteční cestě nás chytla chipmánková nálada 

a společně jsme si zazpívali chipmánkovské songy. Pan řidič 

naši náladu bohužel nesdílel. Takže jsme dostali přednášku o 

horňáckém zpěvu.  Jinak se nám výlet povedl a proběhl 

vcelku hladce.                       zapsala Daniela Procházková 

TŘÍDA 8. B 
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TŘÍDA 9. A  

třída 9. A nevyužila své možnosti a do časopisu odmítla 

připravit příspěvek 

 

VÝLET DEVÁTÝCH TŘÍD 

     Tento nezapomenutelný a důležitý rok se naše tlupa 

nemohla vydat nikam jinam než do hlavního města naší 

republiky! Už to nebylo Babiččino údolí, ani Štramberk, 

ani Vysočina, ale PRAHA. Ve městě plném památek, 
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obchodů a klubů jsme pobývali tři dny, tři únavné 

památek a kilometrů v nohách plné dny!  

     První den odjezdu nás čekala náročná a dlouhá cesta. 

Sbalili jsme pár švestek a sešli jsme se ve Velké před 

halou, kam pro nás přijel autobus, který nás zavezl do 

Veselí. Odtud pokračovala naše cesta famózním, 

nezapomenutelným ŠOHAJEM, který byl mimochodem 

jeden z největších zážitků naší cesty! Mezi námi, poprvé 

jsme byli celou cestu jako beránci! Teda aspoň myslím. 

Cesta trvala asi 4 hodiny. Naše (nejlepší) kupéčko 

„sledovalo“ film, jedlo a pilo. Jako správní vesničtí vidláci 

jsme se do moderního velkoměsta vypravili jak jinak než 

s řízkama a velickým slovníkem, toš rýzky sů tradica, ne?! 

Přijeli jsme na místo, vystoupili z Šohaje a nastala naše 

první jízda v metru s kuframa, hehe .. to nebyl hezký 

pohled, ale zvládli jsme to. Metrem jsme se dostali až 
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 na Vysočanskou, kde jsme přebývali tři dny v hostinci – 

Pivovar. Asi nejlepší ubytování ze všech ostatních výletů. 

Pěkné, čisté pokoje na úrovni  Po ubytování jsme 

vyrazili do Židovského muzea, kde jsme se dozvěděli 

mnoho zajímavých a nových věcí. Kluci dostali krásné „ 

kloboučky“ a my jsme si je nemohly vynafotit! Potom nás 

čekalo Staroměstské náměstí, Karlův most a Petřín, který 

museli zdolat i ti, kterým se dělalo šoufl, že Terezko. 

Když jsme se vrátili na hotel, čekala nás osvobozující 

sprcha a námi již očekávaná večeře! Kuřecí vývar a 

špagety, ale jsme si dali. Potom nás čekalo chystání na 

večerní představení, natěšení a šik oblečení jsme vyrazili 

na Křižíkovou fontánu, která byla naprosto úžasná!  

Hudba, světla, voda…... v jednom spojení, ani jedna 

chybička. S údivem jsme sledovali program a klidně 

bychom ho dali ještě jednou, bohužel i bohudík už nás 

čekal Pivovar! Další sprcha a čisté pyžámko, jídlo v posteli 

a hry, není nad to spojit postele do sebe  a rozmachovat se 

celou noc, snad jsme se moc nepokopaly. Vyspaní i 

nevyspaní, plní sil i neplní, natěšení i unavení, blonďatí i 

tmavovlasí jsme ráno vyrazili na snídani. Čekaly nás 

švédské stoly s uzeninami, zeleninou, ovocem, pečivem, 

sýry, palačinkami, no každému po chuti. Po snídani nás 

čekala výprava na Pražský hrad, chrám sv. Mikuláše, 

Vyšehrad, Slavín a mnoho dalších památek. Nastal ten 
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očekávaný večer – divadlo Kalich a představení 

„Drahouškové“ v podání Jany Paulové a Pavla Zedníčka. 

Smáli jsme se snad celé vystoupení, perfektní herecký 

výkon, na který určitě nezapomeneme. Od černých 

obleků po společenské šaty přes puchýře od vysokých bot 

na nohou až na Pivovar, nastala další noc.      Ráno nás 

čekala o5 snídaně a balení, jedeme domů . Před 

odjezdem jsme však zdolávali další památky v podobě 

Václavského náměstí, Staromáku a hvězdného PALLADIA 

– obchodní centrum. Poslední zastávka před dojezdem 

domů nás čekala v krásném, známém Národním divadle. 

Hvězdy českého „šoubisnisu“, bezdomovci i švarní 

šohaji/šohajky … to vše a ještě více vzpomínek jsme si 

přivezli ze společného a hlavně posledního výletu.  

     Praha se zapsala do vzpomínek a srdcí nás všech. 

Klobouk dolů a obdiv pevných nervů před paní učitelkou 

Hricovou a Vrablcovou, ale snad to s námi tak těžké 

nebylo  

                                     

 

 zapsala Klára Štefánková z 9. B 
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TŘÍDA 9. B 
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DĚTSKÝ AEROBIK  

     Kroužek Aerobiku, jehož zřizovatelem je Školní 

klub MZŠ ve Velké nad Veličkou, navštěvovalo 

v tomto školním roce 39 dívek. Podle věku byly 

rozděleny do tří oddělení a již potřetí se všechna 

družstva velmi úspěšně zúčastnila amatérské 

soutěže skupin Aerobic Tour. Píle a nadšení, 

pravidelné tréninky  2x  týdně v hale a tělocvičně 

pod vedením trenérek Adriany Štefánkové a Šárky 

Hlahůlkové, přinesly své ovoce. Premiéru měla 

nejmenší děvčátka v kategorii do 7 let, která se 

skladbou „Námořníci, přes palubu!“ obsadila 

pěkné 4. místo. Zkušená „Koťata“, žákyně 1. - 5. 

třídy, byla nejmladší v kategorii do 10 let a obsadila 

2. místo. V této kategorii soutěžilo další naše 

družstvo „Mušketýrky“, které se stejně jako 

„Námořnice“ zúčastnily závodů poprvé a obsadily 

9. místo. Dalším vynikajícím úspěchem je účast 

„Koťat“ na Mezinárodní soutěži Děti Fitness 

v Praze, kde ve své kategorii získala stříbrnou 

příčku.                                                                                                             

           zapsala Mgr. Šárka Hlahůlková 
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Sportovní úspěchy žáků Masarykovy základní školy 

Velká nad Veličkou 

Výsledky sportovních soutěží ve školním roce 2011/2012 

potvrdily, že sportovní duch mezi žáky MZŠ Velká nad Veličkou 

stále aktivně žije. Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století 

spojená s atletickou slávou jsou již historií, ale sportovní úspěchy 

žáků v průběhu celého letošního školního roku na tuto slávu 

důstojně navázaly a opět potvrdily, že se z pohledu sportovních 

výkonů může Masarykova základní škola ve Velké nad Veličkou 

řadit k nejlepším školám celého okresu. Toto tvrzení dokládá 

historický úspěch, kterého dosáhli žáci velické školy v rámci 

sportovních zápolení pod hlavičkou Asociace školních sportovních 

klubů, kde se poprvé za desetiletou existenci těchto soutěží 

umístili mezi třemi nejúspěšnějšími školami a s 36 účastmi byli 

sportovně nejaktivnějším kolektivem z 38 soutěžících škol.  

Za tento krásný úspěch si zaslouží velké poděkování všichni 

žáci, kteří se sportovních soutěží účastnili a také učitelé tělesné 

výchovy, trenéři a vedoucí kroužků, kteří svým svěřencům věnovali 

svůj čas a energii. 
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Alena Brablcová 

Tereza Spazierová 

Jiřina Světlíková 

Daniela Procházková 

Karolína Novotná 

Barbora Plešová 

Jana Šustková 

 

TŘÍDY FOTOGRAFOVAL PAN UČITEL RENÉ SLEZÁK 

Časopis byl vydán nákladem 220 kusů.  


