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Od pololetí stávajícího školního roku funguje na naší 
škole novinářský kroužek, který bude mapovat dění 
ve škole, a to nejen proběhnuté či plánované školní 
akce, ale také vaše názory a nápady na různá témata.  

Budeme rádi, když nás budete při tvorbě  časopisu 
inspirovat radou, pomocí, připomínkou. 

              Zdravíme naše čtenáře a prosíme Zdravíme naše čtenáře a prosíme Zdravíme naše čtenáře a prosíme Zdravíme naše čtenáře a prosíme ––––        
              čtěte mezi řádky              čtěte mezi řádky              čtěte mezi řádky              čtěte mezi řádky☺☺☺☺    

Základní škola Hluk 
květen 2011 

Noc s Andersenem, str. 8  
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Jaro 
 
Už je jaro, Janičko, už vychází sluníčko. 
Děti volaj ze zahrady, jaro, jaro, už je tady! 
Jaro přišlo vzbudit ježka, který vždy a všechno zmešká. 
Na dvoře jsou holčičky a venku mňoukaj kočičky. 
Když se ježek probudil, tak ho Petr povzbudil. 
Jaro přišlo mezi nás, za chvíli je letní čas. 
Děti křičí:“Huš a huš, ať je tady jaro už!“ 
Když je jaro zpátky, je vše jako z pohádky. 
Všichni sází okurky a děti lížou nanuky. 

 
 

Jaro 
 

Jaro je moje nejoblíbenější roční období. Jmenuji se Petr. Je mi devět let. 
Právě jsme se přestěhovali do nového bytu. Kolem našeho domu nerostou 
žádné květiny. A tak jsem se rozhodl, že budu sadit semínka. Ráno jsme se 
vzbudil a byl krásný jarní den. Zasadil jsem semínka, ale zapomněl jsem je 
zalít. Naštěstí po třech dnech začalo pršet. Semínka začala klíčit a vyrostly 
z nich prvosenky jarní.  

 
Velikonoce 

 
Velikonoce jsou hezké svátky, 
kluci sbírají pruty na pomlázky. 
Holky barví vajíčka, 
na sluníčku se vyhřívá kočička. 
Kuřátka se probouzí, 
skořápky jen praskají. 
Půjdu se psem na procházku, 
uvidím tam sedmikrásku. 
 

 

Jaro 
 
Byl jednou jeden zahradník a ten zasadil semínko. Zaléval ho, ale semínko 
nic. Musím zajít za jarem. Zeptal se: „Jak to, že moje semínko ještě 
neroste?“  
„Jéj, já jsem ho zapomnělo vzbudit. Musím to napravit. Běž domů, já ho 
probudím.“ 
Jak jaro řeklo, tak udělalo. Ze semínka vyrostla krásná kytka. Zahradník 
byl rád, protože ji dal ženě k výročí svatby.  
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Zapomnětlivé jaro 
 
Je jaro. Slunce hřeje a včelky bzučí do vánku. Který je krásně chladivý. Na 
dvorku je rušno. Z kurníku vykoukla malá ochmýřená stvoření. To jsou 
krásná kuřátka. A teď zpátky na zahrádku. Je tu jenom tráva, ale žádné 
květinky. Jaro snad zapomnělo? Nebo co se vlastně stalo?  
„Jaro, jaro, probuď se!“ 
„Ano?“ Ozvalo se. „Kdo mě to ruší?“  
„Já, Ema.“  
„Copak se stalo?“ 
Ema ukázala na trávu. A jaro říká: „Co je s trávou? Je jí 
snad málo? Nebo je suchá?“ 
„Nevidíš? Nejsou tu nikde květinky.“ 
„Já zapomnělo! Hned to napravím!“ 
Z keřů vyletěl vánek a nesl pár semínek. Semínka nasypal do trávy a jaro 
semínka probudilo. Za týden tu kvetly květinky.  
 

 
O zapomenutém semínku 
 
Bylo jaro, všichni ptáčci se vraceli z teplých krajů. I semínka se po dlouhé 
době probouzela. Jenom jedno semínko zůstalo pod zemí a pořád nechtělo 
vystrčit svou hlavičku. Bylo to semínko pampelišky. Pod zemí už si 
semínko říkalo: „Co se stalo? Že by o mě sluníčko ani jedním paprskem 
nezavadilo?“ Semínko čekalo marně. Sluníčko na semínko zapomnělo. 
Všechny kytičky už se vzbudily a sluníčko je začalo všechny počítat. Jestli 
náhodou na nějakou kytičku nezapomnělo.  
„Ale co to? Jedna květinka chybí!“ Aby se přesvědčilo, že počítalo správně, 
začalo počítat znovu. A opravdu! Jedna kytička chyběla. Sluníčko se leklo: 
„Ale kde budu hledat poslední 
semínko?“ Začalo svítit široko 
daleko po celé louce. Ale co to, 
zapomenuté semínko se už dere na 
svět.  
Všechny kytičky začaly jásat: „Už 
jsme všechny, už jsme všechny!“  
Sluníčko se taky veselí. Ze semínka 
vyrostla krásná pampeliška. Druhý 
den přišla Maruška a utrhla ji 
mamince k svátku.  
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Jaro 
 
Jaro je krásné jako poupátko, krásnější než léto. Těšíme se na Velikonoce, 
jarní květiny se probouzí, pupeny pučí, slunce svítí.  
Ptáček letěl nad loukou a ze zobáčku mu vypadlo semínko. Bylo tam už 
měsíc, ale jaro ho zapomnělo vzbudit. Přiběhla tam rodinka krtků a ten 
nejstarší povídá: „Co to je?“ A všichni řekli najednou: „Nevíme.“  
Semínko se pohnulo a krtci se lekli.  
Ten nejmladší řekl: „To je kukla.“  
„Není,“ řekl tatínek, „to je semínko.“  
Krtci běželi k matce přírodě. Volali: „Matko přírodo, 
zavolej jaro!“  
„Jaro, jaro, kde jsi, běž rychle na louku!“  
Jaro běželo na louku a řekl: „Propána, opravdu jsem na něho zapomnělo.“ 
A zpívalo: „Semínko vstávej, vstávej, semínko, probuď se ze spánku, 
vstávej!“ A semínko vstalo. Puklo a ze země vyrostla nádherná 
přenádherná jabloň. Krtci se radovali a těšili se na jablíčka.  
 
 

 
Jaro je tu! 
 
Jmenuji se Petr, 
koupil jsem si svetr. 
Vyšel jsem si na procházku, 
vedl jsem psa na provázku. 
Byl krásný jarní den, 
slunce svítí do oken.  
 
Letí ptáček kolem,  
co to vidí dole? 
V trávě z toho semínečka,  
roste krásná květinečka.  
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Soutěž Rubikon – školní kolo 
V úterý 1.3.2011 u nás na tvrzi 
proběhlo školní kolo soutěže 
Rubikon, kterého se zúčastnili žáci 
sedmých, osmých a devátých tříd. 
V porotě zasedla paní Plačková, 
paní učitelky mgr. Šimčíková a 
mgr. Olierook, pan starosta ing. 
Šimčík, pan ředitel DDM Hluk 
mgr. Vaškových a pan Bachan.  

Celkem soutěžilo 6 týmů 
v 5. kolech rozmanitých úkolů. 
První kolo mělo název zákony a 
v tomto kole nám také bylo 
připomenuto jaké zákony máme a 
důraz se zvláště nesl na zákon 
č.202, neboli zákon loterijní. 
Rubikon se totiž tento rok na 
loterijní zákon zaměřil a riziko 
sázení mohli na vlastní kůži pocítit 
i naši soutěžící v 5. kole, ale to už 
předbíhám, takže zpět k 1. kolu 
zákonů. Zde si týmy vybíraly čísla 
otázek a pak na ně musely správně 
odpovědět, body se zde ztrácely, ale 
také získávaly. 

Ve 2. kole šlo hlavně o rychlost, 
protože se stavěly různé věže 
z kostek podle předloh. Po 2. kole 
následovalo kulturní vystoupení 
dramatického kroužku p. uč. 
Jackivové a dětem se to moc 
povedlo.☺ 

3. kolo se neslo s názvem můj 
názor a zde se týmy snažily 
zaujmout jak porotu, tak i diváky. 
Soutěžící dostali různá témata 
s každodenními problémy např. 
šikana ve školách a museli si na 
toto téma vypracovat během 
chvilky přednes, kterým měli 
porotu zaujmout a získat co nejvíce 
bodů. 

4. kolo mělo název rozhodni se a šlo 
hlavně o boj s časomírou, která 
utíkala velmi rychle. Toto kolo bylo 
opravdu nepřehledné, protože 
každý tým dělal každou chvíli něco 
jiného podle toho, jak byl rychlý. 
Skládaly se zde například 
vlaštovky, odpovídalo se na otázky 
prostě miš-maš. Po velmi 
vyčerpávajícím 4. kole nás čekalo 
vystoupení pěveckého kroužku p. 
uč. Hájkové, která si s žáky 
připravila tři písničky. 

Po vystoupení přišlo kolo 5. a také 
kolo poslední. Zde se body ztrácely 
velmi lehce, protože se sázelo a své 
o tom ví i tým z 8. A, který doposud 
vedl a toto kolo končil s počtem 
bodů 0. Týmy a i diváci se zde 
dozvídali o různých příbězích, které 
byly pravdivé s troškou lži, a nebo 
falešné celé. Soutěžící měli za úkol 
poznat, jestli jde o pravdu nebo o 
lež a vsadit na svůj úsudek počet 
bodů od 0 do 10. Toto kolo 
konečnými výsledky řádně 
zamíchalo, ale snažili se všichni.  

Zde je konečné pořadí týmů:  

1. místo – tým z 8. A 
2. místo - tým z 8. B  
3. místo – tým z 7. B 
4. místo – tým z 9. B 
5. místo – tým z 9. A 
6. místo – tým z 7. A 
    
Všem gratulujeme! Všem gratulujeme! Všem gratulujeme! Všem gratulujeme! ☺☺☺☺        
    

 

Omelková A. 
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Místo snů 
 
Chtěla bych letět někde za krajinu, 
najít si místo, kde si odpočinu. 
 
Ten chaos tady 
je na mě příliš velký. 
 
Ale není místo, 
kde by bylo ticho 
a klid byl králem. 
 
Co bych asi udělala s takovým darem? 
 
Našla bych to místo, vždyť je to můj sen. 
Ztratila jsem naději, 
zbyla pravda jen. 
 
Kdybych přece to místo snů našla… 
 
Nechala bych rodinu zde? 
Kde lid se chová špatně 
a pýcha vládne všem? 
 
I když to místo je příliš lákavé, 
rodinná láska ve mně nikdy nezvadne. 
  
 Proto přestanu s hledáním a velkým pátráním, 
něčím, 
co v tomto okamžiku 
leží ve slavném Titaniku. 
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Oblastní kolo soutěže Rubikon 
Oblastní kolo letošního ročníku nové soutěže Rubikon, se stejně jako školní 
kolo konalo v Hluku na naší hlucké tvrzi. Sjeli se sem týmy se svými 
bouřlivými fanoušky z Dolního Němčí, Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské 
Lhoty, Velehradu a samozřejmě nesmělo chybět ani vítězné družstvo 
školního kola třídy 8.A ve velmi silném složení Marek Bařinka, Ondra 
Hubáček, Martina Mitáčková, Veronika Bachanová a Kristýna 
Schneiderová. Naši soutěžící se velmi pilně připravovali na téma „ loterie a 
sázení“ s p.uč. Hudákovou a rozhodně soutěž nepodcenili.  

Soutěž byla rozdělena do pěti částí, z toho jedna byla dokonce soutěž 
divácká, kde fanoušci, kteří si určitě za své fandění odměnu zasloužili, 
mohli získat malé, ale pěkné ceny.  

V dalších čtyřech kapitolách soutěžící potřebovali hlavně schopnost 
rychlého rozhodování, projevu a také znalosti zákonů, což našemu týmu 
rozhodně nechybělo. ☺ Už od začátku si vedení zajistili velice silný tým ze 
ZŠ Velehrad a už se ho nepustil.  

Publikum bylo úžasné, a protože oblastní kolo probíhalo v Hluku, nesměli 
jsme zapomenout změřit také hluk tzv. „hlukoměrem“. Síly nám vydrželi 
až do konce a fanoušci neúnavně povzbuzovali, pískali, bubnovali po celou 
dobu úterního dopoledne. Kamera zabírala napnuté obličeje soutěžících a 
promítala je, mnohdy aniž by o tom vůbec týmy věděli, na plátno. Celá 
soutěž byla plná napětí a adrenalinu a fanoušci soutěž prožívali jako týmy 
na velké plátno umístěné na popředí pod pódiem, takže ti, kteří se se 
zoufalstvím snažili vidět alespoň to nejzajímavější mohli vše sledovat na 
plátně.  

Při přestávkách nám vystupovali mažoretky DDM Mazlíci Hluk a když 
někomu připadalo, že v průběhu je sál zaplněn až po strop , tak se pletli, 
protože když přišli na scénu roztleskávačky nebyla v sále ani škvírečka. 
Vždy byly holky odměněny velkým potleskem všech kluků i holek a soutěž 
mohla pokračovat dál. Panovala zde atmosféra jako v televizní soutěži od 
začátku, až do konce. Celým dopoledním Rubikonem nás prováděl, jak jsem 
se již dozvěděla, „ nesmrtelný“ moderátor, který uváděl i předešlou soutěž 
se stejným záměrem Paragraf 11/55.  

Výsledky se pomalu sčítaly do konečné podoby a jak i výsledky tak i soutěž 
se pomalu blížila ke konci. Náš tým mezi skoro samými týmy devátých tříd 
uhájil nádherné, 3. místo a vítězem se stala ZŠ Velehrad, která už se může 
těšit na celostátní kolo v Praze se zábavnými atrakcemi. Na 2. místo nás 
předběhla ZŠ z Ostrožské Nové Vsi, na 4. místě se umístila ZŠ , 5. místo 
obhájil tým ze ZŠ Dolní Němčí a na 6. místě skončil tým ze ZŠ Ostrožská 
Lhota. Všem týmům i výhercům divácké soutěže gratulujeme a těšíme se 
na další ročník s novými týmy a úplně novými zážitky!  

Kohoutkova Blanka 
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Noc s Andersenem  
Ve dnech 8. – 9. 4. 2011 se u nás na 
škole proběhla Noc s Andersenem a 
byla přístupná pro žáky celé školy. 
Celkem se nás zúčastnilo asi 250 a 
stálo to opravdu za to! ☺ V pět ho-
din odpoledne jsme se všichni sešli 
na školním dvoře se spacáky, 
karimatkami a 
spoustou dalších 
věcí. Tam jsme se 
také rozdělili 
podle tříd, věci 
zanesli do školy a 
následoval velký 
přesun na hluc- 
kou tvrz, kde bylo 
představení 
dramatického 
kroužku naší školy.  

Děti hrály pohádku Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký a potlesk po před-
stavení nechyběl. Následovaly 
krátké scénky ze světa pohádek a 
publikum hádalo, z jaké pohádky 
nebo filmu ty scénky jsou. Po velmi 
srandovním vystoupení kouzelníka 
s kartami jsme mi starší ale museli 
odejít, a tak Vám bohužel nemohu 
popsat, co se dělo dál. Každopádně 
mi, jsme šli na večeři (řízek, 
chleba, čaj) a potom se připravit na 
karneval, který se konal 
v tělocvičně. Nebyl to jen obyčejný 
karneval, jelikož jsme si pro nižší 
ročníky připravili různá stanoviště 
s úkoly a ty pak musely děti splnit, 
aby mohly dostat sladkou odměnu.  

Všichni byli převlečeni za nějakou 
pohádkovou postavu a některé 
kostýmy byly vážně povedené. ☺ 
V deset hodin večer jsme karneval 

ukončili, tělocvičnu uklidili a šli si 
nachystat vlastní spaní. Naším 
dalším a zároveň posledním úko-
lem bylo přečíst dětem pohádku na 
dobrou noc a ještě před tím jim dát 
pohádkovou hádanku. Děti musely 
podle charakteristiky poznat, o ja-

kou pohádkovou 
postavu se jedná, 
tento rok to byla 
Sněhurka. V naší 
přidělené třídě děti 
hádanku uhodly, 
takže pohádku jsme 
jim přečetli. Po 
tomto posledním 
úkolu jsme odešli 
do tělocvičny, děti 

do svých tříd a mělo se jít spát…  

Samozřejmě, že u nás v tělocvičně 
se nespalo.. ☺ Někdo vydržel celou 
noc a takové lidi fakt obdivuju, pro-
tože mně se oči chtě nechtě zavřely 
a za noc jsem naspala 2,5 hodiny. 
Myslím, že druhý den ráno, když 
byl budíček v 6.30 jsem se tak 
hrozně necítila jediná. ☺ Hned po-
tom, co jsme vstali, jsme museli 
udělat v tělocvičně pořádek, pobrat 
si saky paky a šlo se na snídani do 
jídelny (párky nebo rohlík 
s džemem). Po snídani jsme se 
rozloučili a šlo se domů dospávat. 
Bohužel, každý takové štěstí ne-
měl. :P Já šla trhat trávu, kamarád 
měl zápas, kamarádka šla 30 km 
(na Javořinu) atd.. Ale abych to 
uzavřela, tak musím ještě říct, že 
tato noc byla oproti té minulé 
bezkonkurenční! ☺ 

Omelková Alžběta 
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Co je to láska?  
 
Co je to láska? City? Milování? 
To poznáme, až když to ztratíme.  
Říká se, že bez lásky se člověk nenarodí …  
Že láska je všude kolem nás,  která má sice 
mnoho podob, ale pořád tu je a my o ní ani 
nemusíme vědět.  
Že láska je, když tě obejme nejlepší přítel,  
když tě rodiče pohladí a pochválí,  
když tě políbí milovaná osoba. 
Ale co když se ukáže, že nejlepší přítel nebyl nejlepší přítel?  
Co bude, až tě rodiče opustí a nikdy tě už neobejmou?  
Co když tě políbí a odejde? 
Kde je pak láska? Kde je všechno, co jsme milovali?   
Ztratí se ...  
Odejde ...   
Láska existuje v nás ! 
Láska je víra! Pokud věříme, že láska existuje, tak ji poznáme ... 
Ale pokud  nevěříme, nedokážeme rozpoznat lásku od touhy...  
Tak věřme! Věřme, že láska nás najde a bude trvat věčně!  
Věřme, že jednou, dříve nebo později, poznáme,  
co to vlastně láska je...   
                    
... JÁ VĚŘÍM... 
 
 
(snad ji někdy poznám) 

 
Napsala: Terezie Rybnikářová  
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Tropical islands Berlín 
 

Od 30. března do rána 2.dubna strávilo 8 žaček naší školy mezi 90 žáky 
z Ostrožské Nové Vsi, Uherského Brodu a dalších tři dny v Německu.  

Nastupovalo se v devět hodin od školy celou noc až  když se brzo ráno 
vystoupilo v Drážďanech. Odtud jsme jeli vlakem na berlínské náměstí 
Alexander Platz a vysokou otáčivou televizní věž. Sice jsme si nikdo 
nevšimli že by se nějak otáčela, ale byl z ní krásný výhled na skoro celý 
Berlín.  

Potom jsme šli na prohlídku Berlína. Viděli jsme Braniborskou bránu, 
Reichstag, památník Berlínské zdi, Vítězný obelisk, památník II. Světové 
války a taky samozřejmě McDonald a obchody. Nikdo z nás nijak převratně 
německy neumí, takže objednat si jídlo nebo zaplatit bylo někdy dost těžké. 

Potom co jsme celou noc skoro nezavřeli oči už si skoro každý z nás snad od 
třech hodin přál jen abychom se ubytovali a to se jim už v pět splnilo. Pak 
jsme se až do večera bavili po svém.  

Další den, konečně trochu vyspaní, jsme ráno nastoupili do autobusu a jeli 
necelou hodinu do Tropical islands. Měli jsme na to celý den až do desíti 
večer, abychom si užili všechny bazény, tobogány, autíčka, trampolíny, 
dětskou zónu, deštný prales a všechny ostatní úžasné atrakce a 
připomenuli si v tamějších 30 stupních jak vypadá léto. 

Pak jsme všichni plní zážitků v deset hodin nastoupili do autobusu a kolem 
sedmé ráno konečně dojeli domů.  
 

Sandra Šuránková 
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ANOREXIE: Móda?! Ne, zabiják!! 
S anorexií se v dnešní době 
začínáme setkávat čím dál častěji, 
a proto bych se o ní chtěla zmínit i 
já. Je to nemoc, kterou mohou trpět 
holky i kluci v jakémkoli věku, ale 
nejvíce jsme „náchylní“ v době do-
spívání. Při této nemoci člověk od-
mítá jakoukoli potravu 
a i když je kost a kůže, 
tak se v zrcadle stále 
vidí tlustý. Tato nemoc 
je smrtelná, protože 
tělo nemá žádné vita-
míny a i tuky, které 
potřebuje, aby fungo-
valo. Nejhorší na tom 
asi ale je, že nemocní 
lidé ani neví a nemyslí 
si, že jsou nemocní a že je s nimi 
něco v nepořádku.. Prostě si na 
tento „systém“ navyknou a dostat 
se z něj je potom velmi těžké. Když 
už někdo nemocného donutí jít 
např. k doktorovi, tak to obvykle 
končí hospitalizací a krmením přes 
hadičku. Jde ale opravdu o to, 
v jakém stadiu tato nemoc je.  

Poprvé jsem na tuto chorobu nara-
zila v nějakém holčičím časopise, a 
jelikož mi bylo asi 11 let, tak jsem 
se o ni nijak nezajímala. O rok 
později jsem narazila na tento ča-
sopis znovu a začetla se do něj, 
protože jsme si k anorexii říkali i 
něco málo ve škole a celkem mne to 
začalo zajímat. Fotky holek trpí-
cích anorexií byly vážně 
odstrašující, a když jsem se dozvě-
děla, že anorexie byla dokonce i 
módní, tak jsem to nedokázala 
pochopit. Kdo by dobrovolně 
hladověl? 

Když jsem se ale do toho problému 
dostala hlouběji, přečetla více 
článků i knihu a pročetla internet, 
tak jsem zjistila, že skoro nikdo 
nešel do tohoto dobrovolného hla-
dovění, pouze si šli za svým snem, 
a když se jde za snem, tak se jde 

každou cestou, 
protože ne vždy 
si můžeme vybí-
rat. Ano, šli za 
snem, taky se 
divíte?  

Holky chtěly být 
modelkami, ale 
myslely si, že 
jsou moc tlusté a 

protože ne každý je na sport, tak je 
prostě napadlo, že přestanou jíst. 
Další dívka měla vysněného kluka, 
ale protože byla trošku oplácaná a 
ve škole se jí kvůli tomu smáli, tak 
přestala jíst, aby byla jako ostatní.. 
A takovými všedními událostmi se 
tento bludný kruh roztáčí den co 
den.  

Dnes už se ale tomuto problému 
snaží zabránit a mi měli ve škole 
od mých 11 let už dvě přednášky 
na toto téma a asi x různých do-
tazníků. Myslím si, že je to dobré, 
protože je to opravdu vážný pro-
blém a do tohoto bludného kruhu 
může spadnout kdokoli. Kdybyste 
věděli o někom z vašeho okolí, že 
trpí touto chorobou, tak ho neodsu-
zujte, ale snažte se mu pomoci, 
dokud je čas. Dívejte se kolem sebe 
a ne jen na sebe. ;)  

Vaše Betty ☺ 
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Poznáš jarní květiny ? 
Doplň názvy květin do křížovky. Uvidíš je v těchto jarních dnech v okolí 
Hluku.Tajenka skrývá chráněnou rostlinu, která kvete v dubnu v našem 
okolí. Je to vytrvalá jedovatá bylina, rostoucí vzácně na stepních lukách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplň k obrázkům druhová jména rostlin: jarní, bahenní, dvoudomá, vonná, lékařský, 
lékařská, pastuší tobolka, obecný, bílá. 
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Co je to láska? (podle žáků 6.B) 

• Když se má chlap rád se ženou. Máte tu osobu rád. Dáte za tu osobu 
cokoliv. 

• Láska je cit, kdy jsme schopní něco kvůli někomu obětovat. 
• Jsou to city. Když se dva mají rádi. 
• Láska je citový vztah.  
• Láska je to, když dva lidé spolu chodí a navzájem se milují. 
• Je to, když někomu pomůžeme, i když jsme chtěli jít k počítači nebo 

se dívat na televizi, jít ven. 
• Cit, který k někomu cítíme. 
• Když se dva lidi mají víc než rádi. Všechno udělá jen po něj, pro ni. 
• Pocit, cit, který k někomu cítíme. Může být kamarádský partnerský, 

rodičovský. Prostě když máš někoho hodně rád. 
• Jsou to city k někomu blízkému. Ani nemusí být blízký. Nebo láska 

ke zvířatům. 
• Že dáš za tu osobu cokoliv na světě. 
• Je např. pomoc blízkému. 
• Láska je, když někdo někoho má rád a obětuje něco pro něj. 
• Láska je vztah. 
• Láska je pomoc blízkým. 
• Láska je lidský cit.  

 
22. duben – Den Země 
 

Po celém světě se každoročně 22. dubna oslavuje Den Země. Naši žáci, a to 
už od těch nejmenších, se při této příležitosti vydali do krásné přírody a 
sbírali nežádoucí odpadky. 

Žáci 6.B při čištění na stezce do Dolního Němčí 
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Soutěž pro čtenáře 
 
Poznáte rostliny na fotografiích?Poznáte rostliny na fotografiích?Poznáte rostliny na fotografiích?Poznáte rostliny na fotografiích?    

 

Nápověda:  i trávy kvetou.  
 

Své odpovědi zasílejte na  soutez-zshluk@seznam.cz do 33330. května 0. května 0. května 0. května 2011201120112011. 
Odměněny budou první tři správné odpovědi a další tři vylosované ze 
správných odpovědí. 
 

Foto č. 1 Foto č. 2 Foto č. 3 

Na časopisu se podíleli: 

Pavel Kremr, Aleš Hubáček, Aleš Hodulík, Matěj Teplý, Ivo Blaha, Tomáš Roubínek,  
Tadeáš Kočí, Eliška Dufková, Lucie Křiváková. 

žáci 6.B 
Blanka Kohoutková, Alžběta Omelková,  Sandra Šuránková, Eliška Dohnalová, 

 Terezie Rybnikářová  
 
 

50 výtisků 
 
 

Od 25. května 2011 najdete na adrese  http://www.zshluk.webovka.eu elektronickou verzi časopisu. 


