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Je zvláštní, jak se v letošním teplém podzimu rozmnožily scuky. 

Pozor, nejedná se o zvláštní druh škůdců v našich zahradách, ani 
o nějakou podzimní houbu. Nám starším je to slovo scuk naprosto 
srozumitelné. Jedná se o setkání školních tříd po x letech. Nemyslete, že 
si bývalí žáci naší školy povídají o tom, jestli měli z matematiky 
jedničku či trojku. Jejich tehdejší třídní se až dnes dozví, že na 
lyžařském výcviku nebyly nejúžasnější krásy Nízkých Tater, ale pozdní 
večery na pokojích v ubytovně.  

Babí léto je za námi a sychravý podzimní čas přináší další číslo 
našeho školního časopisu s novými postřehy, zážitky, troškou humoru, 
i s tím přidrzlým „sáhly jsme si“. Najdete vněm ozvěny folklóru, 
tentokrát si s námi „sáhnete“ na známou skupinu Čechomor, můžete 
s osmáky a deváťáky přemýšlet, kam z deváté třídy. Popovídáme si 
s prvňáčky, hodovou atmosféru naší vesnice přiblíží rozhovor o stavění 
máje a nová posila redakční rady – páťačka Mirka – zjistí, jak jsme na 
tom s přípravou vánočního jarmaku. Nějaký ten vtípek či hádanka 
z tohoto vydání vám určitě zaženou chmury z čela. A žádné depky ze 
sychravého podzimu, čekají nás ty nejkrásnější chvíle celého roku. 

 
 

Marie Mlýnková 
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Jaká je nejneoblíbenější věta novináře? 

„Nic se neděje.” 

 

Členové redakční rady 
 

Mirka – Miroslava Macková, V. třída 

Jeňa – Jan Maňák, VI. třída 

Pes – Daniel Podzámský, VI. třída 

Malý Staňa – Martin Srubjan, VI. třída 

Kýša – Filip Sťahel, VI. třída 

Verča – Veronika Mičková, VIII. třída 

Franta – František Prachař, VIII. třída 

Dáda – Daniela Prachařová, VIII. třída 

Erika – Erika Kolaciová, IX. třída 

Pomy – Marie Pomykalová, IX. třída 

Michelle – Michaela Sťahlová, IX. třída 
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Hru „Jede paní z Persy…“, které se účastnily všechny 

soubory Horňácka, zahájila a vedla děvčata z Krahulíčku 

„Kam to háţeš! Ešče sem hoď! Tady ti chybí!“ Aneb jak 

to vypadá, kdyţ hoši hází hnůj a děvčata povzbuzují… 

  

  

  

 

Krahulíček třikrát na Horňáckých slavnostech 
 

Letošní Horňácké slavnosti byly pro Krahulíček obzvlášť náročné. Na rozdíl od 

ostatních dětských souborů, které vystupovaly jen v sobotním programu, účinkoval po 

všechny tři dny slavností. V pátek večer hodně pršelo, takţe nebylo do poslední chvíle jasné, 

jestli se vystoupení uskuteční. Nakonec se 

počasí umoudřilo, a tak jsme s pásmem „Dyţ 

sem chodił do škoły“ vystoupili v pořadu 

věnovaném 90. narozeninám pana „rídícího“ 

Františka Okénky. Ten se narodil v Malé Vrbce 

a působil ve školách v Malé i Hrubé Vrbce, kde 

momentálně také bydlí. Řeknete si, ţe je divné 

hrát si o prázdninách na školu. Ale věřte, ţe 

takovou školu, kde se učí jen trošku a potom se 

hlavně zpívá, hraje a tancuje, byste brali – 

i o prázdninách! 

V sobotu vystoupil Krahulíček  spolu se 

všemi dětskými soubory z Horňácka. Zato 

v neděli u Větráku byl k vidění opět jiţ jen 

Krahulíček se svým úspěšným pásmem „Šak si 

Boţe pěkná!“. Jen to pódium kdyby bylo trošku 

větší… 

Pavel Gráf 
 

 

 

Horňácké slavnosti – anketa od větrného mlýna 
 

Naše obětavá redaktorka Verča pořídila záznam rozhovorů s návštěvníky nedělního 

programu Horňáckých slavností u větrného mlýna v Kuţelově. Na co se ptala? 

1. Zajímáte se o folklór? 

2. Co se Vám líbilo v dnešním programu? 

3. Proč jezdí na Horňácké slavnosti třeba lidé aţ z Prahy? 

Odpovědi zestručnila, ale jsou výstiţné: 

1. „Ţijeme v něm.“ „Je to nádhera!“ „Proto jsme tady.“ 

2. Zpěvy, kroje,pan řídící Okénka,dětský program. 

3. „Je jim to vzácné.“ „Něco takového Praţáci nemají!“ 

Verča 
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„Děcka ticho! Pán rechtor skazujú, ţe nemoţú dójít do 

škoły, protoţe sa ím telí kráva. A my dvá vás máme 

místo ních skúšat. Sednite si do łavic a gdo nebude 

posúchat, dostane po hánkoch!“ „Ale my uţ sedíme…!“ 

Školácká polka, ta je lepší neţ matematika, 

fyzika nebo český jazyk… 

„A my sa zahrajeme na hasičú, jak idú dom z hospody…“ 

 

Více jak 650 let znějí písně Hrubou Vrbkou 
 

V září letošního roku si Hrubá Vrbka 

připomněla 650. výročí první písemné zmínky 

o obci. Velkolepých oslav, které trvaly tři dny, 

se účastnila doslova celá obec a spousta hostů 

z blízkého i dalekého okolí. V pátek proběhla 

vernisáţ výstavy „Hrubá Vrbka v obrazech 

a fotografiích“. Poutače na výstavy, které visely 

na budově CHKO a Hasičce, vznikly v naší 

škole pod vedením p. uč. Mlýnkové. V sobotu 

odpoledne byl ekumenický koncert 

v evangelickém kostele, kde kromě místního 

Ten Singu vystoupila i Schola z Kuţelova. 

V podvečer následoval hlavní pořad oslav, kde 

vystoupil také Krahulíček s pásmem „Dyţ sem 

chodił do škoły“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli dopoledne byly bohosluţby 

v evangelickém kostele. Odpoledne se polovina 

obce seřadila do průvodu, aby se na ně mohli 

ostatní spolu se spoustou hostů dívat. Průvodu 

se kromě lidí ve vrbeckém kroji účastnili 

i maţoretky, myslivci, sokoli a hasiči. Ti vezli 

rovněţ historickou hasičskou stříkačku taţenou 

koňmi. Ale koní bylo v průvodu víc: někteří vezli kočár se starostou a bývalou paní 

starostkou, ostatní šli „pod sedlem“. Průvodu se účastnila dokonce i vrbecká oslice Matylda 

z Horňácké farmy, rovněţ „pod sedlem“. 

Po průvodu následoval pořad „Vrbecký rok“, věnovaný celoročnímu dění v Hrubé 

Vrbce 
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„Pavle, Pavle, hus ťa zgavle, pod ohrádkú, na hromádku…“ Tak uţ nám pro tentokrát definitivně padla. Bude ještě 

nějaké příště? 

  

  

 

Vrbce. Ten připravili vedoucí Krahulíčku. Krahulíček, spolu s maţoretkami a dětmi 

z mateřské školy, zajistil podstatnou část nedělního vystoupení. 

Více fotografií a videa najdete na www.hrubavrbka.cz. 

 

Pavel Gráf 

 

 

Sáhly si … 
 

Díváte se na video, kde hraje Čechomor, a myslíte si: No, ten ČECHOMOR je fakt 

dobrý!! Ale kdyţ je vidíte hrát ţivě, tak měníte na to názor, jsou dokonalí a nejlepší !... 

Je to prostě ČECHOMOR. 

Dne 23.9.2011 jsme se s Eričkou Kolaciovou zúčastnily „čechomorovského“ koncertu, 

který se konal ve Velké nad Veličkou na Stráţné hůrce. Koncert měl být uţ 18. srpna, ale 

bohuţel počasí nám zkazilo naše plány a začalo pořádně pršet. Tehdy jsme se nevzdaly a šly 

se s nimi aspoň vyfotit, coţ byl dobrý nápad. Takţe z nepodařeného koncertu jsme si sice 

neodnášely melodické písničky znící v naší hlavě, ale radost, ţe máme fotky s našimi 

oblíbenci. 

Vyrazily jsme na náhradní koncert. V hlavě nás tlačila jedna myšlenka, a to udělat 

s nimi rozhovor. Ta myšlenka byla tak lákavá, ţe jsme to musely uskutečnit. Paní učitelky 

nám to zařídily přes jejich manaţerku paní Švecovou. Dostaly jsme do rukou 

diktafon,telefonní číslo na manaţerku, 

visačky, na kterých bylo, ţe jsme ze 

školního časopisu ŠkOlníroK a vymyslely 

jsme záludné otázky. Konečně jsme byly 

na Hůrce, zavolaly jsme manaţerce 

a seznámily se s ní. Zavedla nás do jejich 

velkého auta, spíše dodávky. Seděl tam 

Franta Černý, seznámily jsme se s ním 

a mohly začít. Asi po 20 minutách 

rozhovoru jsme se rozloučili a byly jsme 

moc rády. Koncert byl úţasný. Čechomor 

http://www.hrubavrbka.cz/


  

Šk    lní roK 

  

hrál 

hrál fakt skvěle, občas se k nim přidala Cimbálová muzika Martina Hrbáče, dohromady jim to 

velmi ladilo. Po koncertě byla autogramiáda, koupily jsme si zpěvník Čechomoru a nechaly 

jsme si ho podepsat. No, tak tento koncert se vydařil velice dobře, máme krásné záţitky. 

Doufám, ţe Čechomor také nezapomene na tento koncert a vrátí se sem zase za rok. Budeme 

se těšit! 

Pomy 

 

 

Rozhovor s Čechomorem - Frantou Černým 
 

Máte nějaký povedený školní záţitek, 

nebo průšvih? 

No, ve třetí třídě jsem dostal poznámku za 

kouření. 

 

Byla to pravda? 

Asi jo, ale potom jsem nekouřil do deváté 

třídy. 

 

Chodili jste do hudební školy, nebo jste 

se učili hrát sami? 

Všichni ostatní v kapele chodili do hudební 

školy mimo mě. Já jsem samouk. 

 

Jaké jste měl rád ve škole předměty? 

Tělocvik, hudební výchovu a bavil mě 

dějepis a zeměpis, ale to bylo na základce. 

 

Jak vznikl název Čechomor? 

Lidi nám tak začali říkat sami, protoţe 

jsme měli takové dlouhé jméno podle 

pohádky, ţe čím delší a krásnější jméno 

budeme mít, tím delší a krásnější bude náš 

ţivot. Nejprve jsme se jmenovali 

Českomoravská nezávislá mrazuvzdorná 

hudební společnost a to se nedalo vyslovit. 

Pak jsme vymysleli zřetelný název 

Českomoravská hudební společnost. Začal 

nám tak říkat Jarek Nohavica. 

 

Kde jste byli nejdál za hranicemi? 

V lednu a u únoru jsme byli v Austrálii. 

 

Jak často máte koncerty?  

Ono se to nedá u nás říct průměrně, my 

jsme kapela, která třeba hraje dvakrát do 

měsíce. Máme to podle projektů, to 

znamená, kdyţ máme projekt se 

zahraničním hostem, tak cestujeme pořád 

v kuse. Kdyţ jedem do Ameriky, tak tam 

jedem třeba na měsíc nebo na dva, ale kdyţ 

jsme doma, nehrajeme vůbec a uděláme si 

takovou prázdninovku, abychom měli čas 

na sebe. 

 

Studovali jste hudbu nebo nějaký jiný 

obor? 

Já mám vystudovanou vysokou 

hospodskou školu, ale ostatní z kapely mají 

vystudované konzervatoře.  

 

Jaké je vaše povolání? 

Hudebník, ale byl jsem hodinář. 

 

Máte nějaké místo (město, kraj), kde 

hrajete nejraději? 

No mám, za muzikou nejraději jezdím do 

Velké nad Veličkou, ale nerad tady hraju. 

Tady přece jenom musím dávat pozor, 

protoţe je tu mnoho hudebníků 

a odborníků. My hrajeme písničky odsud. 

Tady musíme být opatrní. Nejraději 

hrajeme na Slovensku, protoţe místní lidé 

nás tam mají rádi. Ale to se nedá říct, kde 
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hrajeme nejraději. 

 

Tady se cítíte jak? 

Nádherně, protoţe tady jsou lidi „z kama“ 

jsem já. 

 

Koho napadlo zaloţit skupinu 

Čechomor?  

Jednoho našeho kamarády, který bohuţel 

uţ zemřel před patnácti lety. Já jsem 

posledním členem z té první sestavy. 

 

Hudbu a texty si skládáte sami, nebo 

máte nějakého textaře a skladatele? 

Skládáme si sami, děláme si i vlastní 

písničky. Někdy oslovíme své kamarády, 

třeba Ivana Táslera ze skupiny IMT Smile,  

 

ten nám udělal některé písničky na 

poslední desku. 

 

Jaké písničky vám sloţil? 

Andulka a Místečko. 

Srdečně děkujeme za rozhovor Frantovi Černému a přejeme jemu i celé skupině hodně zdaru, 

hezkých písniček a věrné publikum. 

Erika, Pomy 
 

 

Veletrh vzdělávání Hodonín 
 

Ve středu 5.10.2011 se naše základní 

škola vydala na veletrh vzdělávání v Hodoníně. 

Měl nás seznámit se středními školami našeho 

kraje a navést nás na cestu, kterou bychom se 

chtěli dále vydat jako středoškoláci. Při příjezdu 

na parkoviště jsme odešli do centra dění 

v kulturním domě. Prohlédli jsme si stánky 

různých škol a posbírali hromadu prospektů. 

Mohli si vybrat jak holky, tak kluci. 

Verča, Dáda 
 

 

Strojírenský veletrh Brno 

 

Dne 6.10.2011 jsme se zúčastnili Veletrhu vzdělávání pořádaného jako součást 

Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v rámci projektu JOB 4 TECH. Prezentovali se 

tam střední školy a učiliště z Jihomoravského kraje, ale hlavně novinky v oblasti strojírenství. 

Vypravil se celý 2. stupeň. Cesta autobusem byla dlouhá, ale zdárně jsme dorazili. Na 

veletrhu to bylo velice zajímavé, různé stroje, všude letáčky. Někteří vytrvalci sháněli 

reklamní tuţky.  

S panem učitelem Kuchyňkou a paní učitelkou Maňákovou jsme měli sraz u bufetu, 

odtud jsme odjíţděli k obchodnímu centru Olympia, zde jsme měli rozchod na „nakupování“. 

Z výletu jsme se vrátili odpoledne plní nových záţitků a s příjemným pocitem, ţe jsme byli 

v Brně!  

Pomy, Erika 
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Světýlkový den 
 

V úterý 25. října se naše škola, stejně 

jako v předchozích letech, rozhodla pro 

pořádání oblíbeného lampionového průvodu, ve 

kterém by účastníci alespoň na chvíli svými 

světýlky zahnali přicházející podzimní čas 

a prozářili, i kdyţ jenom na hodinu, celou 

vesnici plamínky svíček. Celé dopoledne 

všichni ţáci pracovali na nejrůznějších 

lucerničkách ze skla a papíru, vydlabávali dýně 

a kreslili obrázky s podzimní tématikou tak, aby 

i zvenčí škola vypadala, ţe se studeného 

podzimu nebojí. Za okny „se ţenili všichni 

čerti“, ale my jsme pořád doufali, ţe se počasí 

umoudří a se soumrakem přece jenom vyrazíme 

s lampiony do ulic.  

Po obědě zasedl krizový štáb (tím 

rozumějte pana ředitele a všechny paní učitelky 

a pana učitele), který po zváţení situace a po 

zhlédnutí předpovědi počasí na odpoledne 

večerní program odvolal. Nejvíce to bylo líto 

našim nejmenším, ale věřím, ţe si to v příštím 

školním roce vynahradíme.  

Petra Horáčková   

 

Co všechno zaţil první stupeň? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Zahradníková 

Návštěva divadelního představení 
Dne 17.10. se ţáci 1. stupně účastnili 

divadelního představení Slováckého divadla v 

Uherském Hradišti. Po první vyučovací 

hodině si nadšení malí diváci naskákali do 

autobusu a vyrazilo se vstříc kultuře 

a záţitkům. Představení s názvem Pinocchio, 

odkud si děti odnesly nezapomenutelně vtipné 

podání písně „Červené víno, bílé koláče…“ 

bylo zábavně odvedeným dílem dvou herců, 

dřevěné loutky Pinocchia a nádherných kulis 

a rekvizit. Za to jim patří velké díky. A nám, 

dospělým i ţákům, velkou chuť a těšení se na 

další zdařilá představení.  

                                          Turistický výšlap 1. stupně do Malé Vrbky 
Dne 27.9. si ţáci 1. stupně trochu protáhli noţky, neboť jsme se vydali vstříc krásné přírodě Horňácka. Uţ 

od rána se to ve školních třídách hemţilo natěšenými malými sportovci, kteří s obrovskou dávkou energie čekali na 

to, co všechno dnes zaţijí a uvidí. V 9 hodin se před školou konal nástup všech tříd a vyrazilo se směr Malá Vrbka. 

Po příchodu čekalo děti velké překvapení, za které škola velmi děkuje rodině Minaříkových. Dětem byl otevřen 

jejich soukromý pozemek s poníkem, psy, pávem a vší moţnou zvířecí drobotinou. Kaţdý ţák se směl na poníkovi 

projet, za coţ také velmi děkujeme. Poté následoval přesun na hřiště, kde měli ţáci taktéţ moţnost vydovádět se na 

všem moţném. Kolem 12. hodiny jsme se vydali zpět do školy.  

 

 

Drakiáda 

3.11. se pro ţáky 1. stupně konala dlouho očekávaná 

drakiáda. Kdo by tomu věřil, ţe v Kuţelově nechtěl dřív 

foukat vítr. Ţáci se i se svými krásnými draky sešli na 

školním fotbalovém hřišti a pouštělo se jako o závod, někdo 

zkoušel sám, jiní ve skupinkách. Draci všech barev, 

velikostí i tvarů létaly do takových výšin, aţ se některým 

ţáčkům zamotali do větví stromů a někteří utrpěli trhliny. 

Ale ať uţ se dětem draci vznášeli výš nebo níţ, do jednoho 

jsme si odnesli krásné záţitky. My, učitelé, jsme si 

zavzpomínali na dětská léta a všichni dohromady, coţ bylo 

nejdůleţitější, jsme se společně zasmáli. 

 

 



  

Šk       lní roK  

 

Letošní hody v Kuţelově 
 

obrovská očekávání, nezapomenutelný zážitek, centrum pozornosti 

x 

neskutečná únava, ohromné vypětí sil, lehčí demižóny 

 

 Těmito slovy by se dalo charakterizovat období hodů, období mezi 10. a 13. 

listopadem. Bylo nás osm, pět chlapců – stárků, a tři dívky – stárky. Všichni ze stejného 

ročníku, všichni naplněni obrovskou touhou, očekáváním, ale neméně také jistou dávkou 

strachu.   

 Ve čtvrtek to začalo. Den, na který se kaţdý těšil, posezení s kamarády a zpívání 

v Hospodě u Ševečků. Lidé pili, zpívali, bavili se. Začínali jsme kolem osmé večer. Ještě 

předtím jsme však navštívili pana starostu Práška, který nás s radostí v očích přivítal a dobře 

pohostil. Pak jiţ nic nebránilo ,,zapalování“. Pan Ševečka hrál na harmoniku a celá hospoda 

se rozezněla mohutným zpěvem. Porozlévali jsme pár litrů slivovice, chlapi vypili pár piv 

a hody byly zdárně započaty.   

 Pro máj se jelo v pátek ráno. Sraz byl domluven na půl jedenáctou, odjezd na jedenáct, 

aby se kaţdý ještě po včerejším večeru mohl 

spravit a doladit náladu. Počkali jsme se 

a následně vyrazili s dvěma traktory. Jedním, 

který poveze máj, a druhým, za který byl 

zapřaţený trajler s balíky slámy, slouţícími jako 

sedadla pro stárky a chlapi z dědiny, kteří nám 

s májem pomáhali. Mezi ně patřili naši příbuzní, 

kamarádi a stárci z předešlých ročníků. Na cestu 

se nás vydalo asi 40, výhradně muţi.  

Po příjezdu do lesa jsme vybírali strom – 

smrk – máj, který se stane na určité období 

pýchou naší vesnice. Vybrali jsme, byl to strom 

štíhlý, vysoký, téměř dokonalý. Pomáhal vybírat i pan Prachař, uznávaná autorita naší 

vesnice, který májů jiţ našel mnoho. Pan Mlýnek, strýček dvou ze stárků, máj zřezal 

a pomocí rodiny Prachařových, lesníků a těţařů, jsme máj snadno dostali z lesa ven. O kousek 

dál jsme hledali a našli ještě ,,vršák“, společně se záporami. Nezapomněli jsme také na 

,,smrčí“ k máju ani na otop k večernímu táboráku. Mohlo se vyrazit!  

Pan Pomykal, pan Mlýnek i pan Prachař nastartovali své stroje a jeli jsme. U větráku, 

na kopci nad Kuţelovem, jsme ještě zastavili za účelem předělání máje z lakatoše na silnější 

z traktorů a uţ nám nebránilo nic k téměř slavnostnímu vjezdu našeho zpívajícího konvoje do 

obce. Máj jsme uloţili na kozy, leţící na 

krajnici silnice poblíţ kulturáku, a vzhůru 

k vytouţené odměně – guláši. Ten nám navařila 

paní Kolaciová společně s našimi maminkami. 

Chlapi pojedli a tím jejich dnešní povinnosti 

ohledně máje a hodů skončily. Nám, stárkům, 

však jedna z hlavních povinností teprve začala. 

Naším posláním nyní bylo uhlídat máj aţ do 

rána, kdy se začal připravovat ke stavění. 

Obstáli jsme! 

 V sobotu ráno jsme se jiţ po krušné 

noci začali scházet na kulturáku za jiţ 
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zmiňovaným účelem. Začalo se strouháním máje pomocí 

,,porízků“, pokračovalo se upevněním vršáku na tělo máje 

a stárci z předešlých i budoucích ročníků se postarali 

o kopání jámy. Ani jedno není, jak se moţná na pohled 

zdá, lehký úkol. Všechno jsme připravili hlavně za pomoci 

chlapů z obce, kteří neváhali a přišli nám pomoct. Naše 

stárky, společně se ,,zapůjčenými“ děvčaty, se kterými 

někteří z nás tancovali, se pustili do zdobení vršáku a nám 

chlapcům uţ zbývalo jen přinést ,,ţajgrúty“ od starosty.  

Po tomto namáhavém výkonu, během něhoţ jsme 

byli posilňováni horňáckým energeťákem – slivovicí, jsme 

měli takový hlad, ţe jsme šli opět na kulturák dát si 

výborný guláš spolu s vdolky, které pekla moje babička 

Kateřina Ďugová.  

Den pokračoval večerní tradiční hodovou zábavou, 

kde byl kaţdý vítán. Hrála skupina Kamasi, která opět zazářila. Během večera, kolem půlnoci, 

měli své sólo stárci a stárky. Po sólu kaţdý ze stárků či stárek tancoval se svými rodiči, 

sourozenci, galánkami a galány, či kamarády a známými. Noc se vydařila a doufám, ţe kaţdý 

byl spokojen.  

 Ráno, v neděli, nás šlo osm do kostela, samozřejmě v krojích, kde jsme také naše hody 

řádně oslavili a poděkovali za ně. Po obědě nás čekal jiţ poslední větší úkol letošních hodů – 

obchůzka. Spolu s muzikou Pavla Zámečníka a Mirka Minkse jsme začali, vybaveni vínem 

a dobrou náladou, u Čambálů v dolním konci. Zde začala naše téměř šestihodinová pouť přes 

celou dědinu, při níţ jsme zavdávali v kaţdém domě hodového vína, zazpívali, zahráli, popili 

a také vybrali nějakou tu korunu. Během 

obchůzky byla asi kaţdému z nás zima, a tak 

v nejednom domě nás přivítali nejen slivovicí, 

chlebíčky a různými zákusky, ale i čajem, který 

jiţ ke konci přišel více vhod neţ cokoli jiného. 

Po ukončení obchůzky jsme se vydali opět na 

kulturák, směrem k řízkům a salátu.  

Tak končili naše čtyři dny plné radosti, 

záţitků a únavy. Na ně si kaţdý z nás rád 

vzpomene a bude se těšit, aţ i on jako rodič 

bude mít úlohu stejnou jako tento rok naši 

rodiče. 

Pavel Ďuga 
 
 

 

Rozhovor s panem Prachařem 

 

Je nějaký rozdíl v stavění máje dnes 

a dříve? 

Toţ rozdíl mezi tým není nejaký zvłáštní, 

spěšej děłali máj starší chłapi, ale to uţ sú 

šeci neboţtíci, starý Brečka, starý Sedłár. 

 

Jak jste se k tomu dostal? 

Já sem to potem podědił po dědkovi a ten 

mňa na to navnadili. Já sem ím to chodił 

dycky spojovat, potom mně to teda uţ 

zostało. 
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Baví vás to? 

Toţ mosí to bavit. Mosím pro tú mládeţ 

něco uděłat. Včil uţ nikdo nemá o to 

zájem.  

 

Jaké řemesla ještě děláte? 

Já uţ včil ţádné. 

 

Jaké jste dělal? 

Su tesarem, Domin, vnuk, ten sa na to dał 

také. Ináč pletu koše s baňama, to je můj 

koníček, tak sa já bavím. (pozn. redakce - 

Pan Prachař opravdu plete pěkné proutěné 

koše, košíky, třeba i kukaně pro slepice.) 

 

Jak dlouho uţ chystáte se stárkama 

v Kuţelově mája?  
Mám vám to povědět? Jak je Kolacia 

školník, tak temu sem był první pro mája. 

No a potem mně to zostało. Kaţdý si to 

predstavuje jak velice snadnú věc, ale není 

to snadné. Zatím sa nám pri tem nic 

hrozného nestało, aj dyţ kaţdý pri tem 

gorałku pije. 

 

Jak a kdy se vybírají stromy na máj a ve 

kterém lese? 

No v Chrástinoch, dycky sa pro to chodí 

v pátek – deň pred tým, před hodama. 

 

Bývá ten máj někde zamluvený? 

To stárci vyjednávajú se singulárním 

druţstvem. 

 

Je těţké řídit postavení máje? 

Toţ musíte mět u toho respekt. Teď uţ tam 

choďá ludé enom ze zvědavosti. 

 

Jak vysoký jste uţ stavěl máj? 

Já ani nevím, tak około 35 – 39 metrů. Oni 

by chtěli aj vyšší, ale potem kdo s tým 

pohne! 

 

Jsou ke stavění mája potřebné nějaké 

zvláštní pomůcky nebo nástroje? 

Chłapi potřebuju „porízky“ na oškrábání 

a „ţajgrúty“ na zdvihání. Ináč gorałkaje to 

hłavní, bez teho to nejde. 

 

Srdečně děkujeme za rozhovor, přejeme pevné zdraví a hodně „košú s baňama“. 

Verča, Dáda 
 

 

Příprava na Vánoční jarmark 
 

Vánoční jarmak chystáme na neděli 11. prosince 2011 od 14:00 hodin. Všichni 

vyrábějí krásné výrobky a určitě jich bude hodně. 

Děti z prvního stupně se nadají zahanbit staršími. Mají uţ spoustu hezkých výrobků – 

například druháčci nejrůznější obrázky a andělíčky, čtvrťáčci závěsy a skleněné svícny, 

páťáci uţ vyrobili zvonečky a andělíčky. V druţině se rozhodli pro výrobu sušenkových 

svícnů nebo třeba přáníček. 
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Ti starší samozřejmě nezůstávají pozadu. Šesťáci připravují svíčky a vánoční 

stromečky v květináči, sedmáci se pustili do kofoláčků a skřítků. Osmáci a deváťáci vyrábějí 

malé stromečky z proutí a věnečky z ořechů.  

Tento výčet není konečný, kaţdá třída má výrobků daleko víc. Na jarmaku se můţete 

přesvědčit na vlastní oči. 

Kromě prodejního jarmaku však letos opět chystáme i výrobní dílničky. Například si 

budete moct vyrobit svícínky, hvězdy nebo jiţ tradičně ozdobit několik perníků. 

Mirka 
 

 

Šesťáci si „odskočili“ do 1. třídy 
 

Prvňáci uţ se u nás trochu rozkoukali, je 

konec října a naše šestá třída se rozhodla, ţe je trochu 

vyzpovídá.  

Poloţili jsme jim několik otázek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chvilku jsme s mini ještě strávili, 

vyfotili se společně a na tomto místě jim 

děkujeme za pěkné povídání. Přejeme celé 

první třídě i jejich paní učitelce, aby pro ně 

bylo učení zábavné, aby bylo co nejmíň 

poznámek a co nejvíc jedniček.  

Kýša, Pes, Jeňa 
 s nahráváním vypomáhala Martina Prachařová 

Líbí se vám v naší škole? 

Jóóóó!!! 

 

Poslouchá vás paní učitelka? 

(asi ano, rozpačitě se usmívali) 

 Kde je to lepší, tady nebo ve 

školce? 

Tady je to lepší, protoţe se 

můţeme učit. (ve tvářích šesťáků 

znatelný údiv, úsměvy) 

 

Dostali jste uţ poznámku? 

Ano, skoro celá třída. Po 

zvonění jsme neseděli na 

místě, běhali jsme po chodbě, 

lozili pod lavicí. Jenom Verča 

seděla na místě. 

 

Co vás ve škole nejvíc baví? 

Tělocvik, kreslení, psaní 

a čtení. 

 

Jak vám chutná v naší jídelně? 

Moc! Nejvíc rajská omáčka, řízky a svíčková. 
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Okurky ve filmu 
V jednom městě byla jedna zahrada, ţilo v ní mnoho okurek. 

 Několik z nich zatouţilo po hlavní roli v nějakém filmu. Rozhodli se tedy utéct ze 

zahrady. Napoprvé ani napodruhé se jim to nepovedlo, ale napotřetí se jim uţ konečně 

podařilo utéct. 

 Rozhodli se navštívit několik konkurzů. Na prvním konkurzu je odmítli, na druhém 

také a na třetím z nich udělali salát pro další kandidáty. 

 Okurkám to ale aţ tak moc nevadilo, protoţe věděli, ţe jsou uţitečné, ţe je to vlastně 

jejich osud. 

Adam Prášek  

 

Zahrada 
Byla nebyla jedna země jménem Zahrada, které vládla zlá královna Cuketa. Proti ní 

stál hrdina jménem Jabko se svou armádou statečných mrkví. 

Jabko se svou armádou statečně bránil poslední hrad jménem Hnůj, ale bylo jasné, ţe 

se neubrání zlé královně Cuketě. Tak si vzal 3 nejsilnější mrkve a šli do tajuplné říše Krtka. 

Šli pradávnou cestou kořenů dubu, na které na ně čekala mnohá nebezpečí. 

Znenadání na ně zaútočilo Monstrum s hrozivým jménem Ţíţala. Bili se urputně 

a nakonec se po dlouhé bitvě podařilo zvítězit. Pokračovali dál do jeskyně vyhnanství, kde na 

ně čekalo velké monstrum jménem Slimák. Bojovali statečně a urputně, ale Slimák měl tajnou 

zbraň sliz. Ale Jabko mu vyšplhal po hřbetu a probodl mu srdce. Došli k velké jeskyni Krtka 

a zeptali se, jestli by jim nepomohl. On přislíbil pomoc a Jabko a 3 statečné mrkve se vrátili 

na hrad Hnůj.  

Kdyţ se vrátili, právě v tu chvíli zlá armáda královny Cukety prolomila hradby, ale na 

poslední chvíli se objevil Krtek a zachránil Jabko a jeho armádu mrkví. 

Jan Prášek 

 

Mrkvopříbeh 
 Bylo nebylo jedno mrkvové království. Království bylo dobře ukryto pod zemí a také 

bylo dobře střeţeno. Hlídali ho totiţ mravenci sekáči, potom zvláštní jednotka ţíţal 007. Na 

královském hradě ţili byli vládce Mrkvoslav III., jeho vzácná paní Mrkvovice a jeho dva 

synové, jeden se jmenoval Mrkvíček a ten druhý, no vlastně to bylo ještě dítě, Mrkvoslav 

junior. Jednoho krásného dne si pan král sedí na balkónu, najednou se začne třást země 

a královi se zdá, ţe jeho hrad stoupá. Najednou vidí světlo a teď ho chytá za jeho hřívu nějaké 

podivné stvoření, dává ho do zvláštního dřevěného vězení! Skončil rod Mrkvounů – uloţili je 

do sklepa vedle Petrţelů a Celerových. 

Kýša 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitel k ţákům ve druhé třídě: „Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i kdyţ 

jim nepatří?“ 

Děti nechápou. 

„Tak například, co bych byl, Františku, kdybych teď sáhnul takhle do tvé 

kapsy a vytáhl 50 korun?“ 

„Kouzelník, pane učiteli.“ 

 



  

Šk       lní roK  

  

 

Vánoce 

 

Vánoce jsou svátky klidu. 

Sněhulák stojí pře domem, 

kaţdý strom nese tíhu sněhu, 

jenţ padá po celý den. 

 

Vánoční stromek je jiţ nazdoben, 

maminka zdobí cukroví, 

já vyhlíţím oknem ven, 

kdyţ vtom Jeţíšek zazvoní. 

 

Pod stromečkem dárků plno, 

s krásnou mašlí navrchu. 

Největší je jako Brno! 

Papír trhám potichu. 

 

Radost k nám s Vánocemi vešla, 

jsem nejšťastnější kluk na světě, 

celá rodina se zase sešla, 

moc děkuji vánoční kometě. 

Michelle 
 

 

 

Výsledková listina 8. kola fotosoutěţe 

 

     

Kouzlo okamţiku: 

1. místo: Marie Pomykalová, 9. třída 

2. místo: Andrea Urbanová, 9. třída 

3. místo: Jan Maňák, 6. třída 

 

 

 

Prázdniny: 

1. místo:  Anna Fojtíková, 8. třída 

2. místo: Veronika Šilhavá, 5. třída 

3. místo: Veronika Maňáková, 1. třída 

 

 

 

 

Folklór: 

1. místo:  Marie Pomykalová, 9. třída 

2. místo: Nikola Jurenová, 6. třída 

    Kristýna Jurenová, 5. třída 

3. místo: Veronika Maňáková, 1. třída 

 

  Lenka Maňáková 



  

Šk       lní roK  

 

Hádanky, sudoku,… 
Matematická osmisměrka 

 

Tajenku matematické osmisměrky získáš po vyškrtání všech 23 výrazů z legendy 

Legenda: čára, číslo, člen, čtverec, devět, dělitel, funkce, kopa, krát, kruh, mínus, míra, 

násobek, pět, plus, poměr, rovnice, sedm, trojúhelník, tucet, úkol, výraz, zlomek 

 

E V Ý R A Z M Z A Č T A 

C E R E V T Č L D Á O R 

K O P A R Ě M O P R L Í 

N T Á R K E B M M A S M 

U T R O J Ú H E L N Í K 

F D E V Ě T A K P N Č R 

T Ě P N L O K Ú U L T U 

L E T I L Ě D S E I U H 

K T E C U T A N M D E S 

H R K E B O S Á N A V Ě 

 

 

Chemická osmisměrka 

 

Vyškrtej všech 25 chemických výrazů z legendy a získáš tajenku osmisměrky. 

Legenda: atom, bor, brom, byreta, ester, jód, kahan, kation, katoda, kádinka, kyselina, miska, 

molekula, nálevka, odměrka, oxid, pipeta, pH, síra, skla, soda, stojan, sůl, vana, válec 

 

N Á L E V K A CH V L M A 

C E L Á V A N A Ů A O D 

I S L D D H N S T K R O 

A T A I Ó A T E R Y B T 

K E M X J N P M S K L A 

R R O O CH I N O I T A K 

Ě E T M P I A R Í S P H 

M S A A N I L E S Y K E 

D A D O S K Á D I N K A 

O B O R A L U K E L O M 
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Sudoku 
 

      3 8       1 

6               4 

    9 4   5   2 6 

        4         

  1   2   8   9   

        1         

7 5   1   3 6     

9               8 

4       6 2       
 

Kříţovka 

 

 
 

 

Najdi 5 rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7     8           

5   1           2 

2   8 5     6   9 

        8 5   9   

        6         

  5   2 7         

4   9     6 2   3 

3           8   5 

        2 8     1 

Lenka Maňáková   
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I ty můžeš mít zásluhu na 

tom, že příští číslo 

časopisu bude zajímavější. 
 

PIŠ 

FOTOGRAFUJ 

HLEDEJ ODPOVĚDI 

KRESLI 

POZORUJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny své nápady, připomínky, vzkazy pro časopis 

a redakční radu vhoď do poštovní schránky u hlavního 

vchodu do budovy školy. 
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