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Předáváme štafetu 
 

Začalo to 1. 9. 2003, kdy jsme překročili práh základní školy Kuželov. 14 malých 

prvňáčků, kteří s plachým pohledem zasedali do lavic a civěli na novou paní učitelku. V první 

třídě nás naše paní učitelka Martina Sečková učila číst, psát, počítat. Nebylo to lehké, ale my 

to nakonec zvládli. Učení, to nám šlo, ale horší to bylo s pomůckami. Zvlášť u žáčka 

Františka Ševečky. Jeho neostrouhané tužky se staly obětí naší paní učitelky. Za neostrouhané 

tužky nás čekal nemilý trest, a to, že je paní učitelka lámala. Dobré ponaučení na to, abychom 

je měli propříště v pořádku. 

V 2. třídě jsme posunuli naše znalosti o trochu výš. S paní učitelkou Sečkovou, kterou 

jsme měli velmi rádi, jsme si užili spoustu legrace. Hodiny smíchu, zábavných her a k tomu 

dobrodružné výlety. A navíc k nám nastoupila nová žačka, Petra Prášková. 

3. třída byla jiné kafe. Spousta změn. Přidal se k nám nový žák, Jonatan Blažek. 

Martinu Sečkovou, naši milou třídní, vystřídala nová paní učitelka, Eva Horňáková. Takovou 

změnu nikdo nečekal, a proto jsme ji řádně oplakali. Avšak nastalo na 1. stupni rušno, dětská 

,,válka'', která byla mezi 3. a 4. třídou. Tenkrát jsme byli v zápalu boje, dnes se tomu s chutí 

zasmějeme.  

Když už změny, tak pořádné. Ve 4. třídě k nám přišel Petr Lučivňák a ve druhém 

pololetí odešla Petra Gajdoštíková. 4. třídu s námi zdolala paní učitelka Eva Škodáková. Byli 

jsme větší a plní energie. Naše vzpomínka na hodinu vlastivědy? Dvě naše spolužačky Petra 

a Jana v hodině neposlouchaly, a tak jsme všichni chytli písemku. Lepší známku jak 3 nikdo 

nedostal. Způsobili jsme také pár menších nehod. Rozbité umyvadlo, vysazené dveře v družině 

apod. 

Eva Škodáková nás přivedla i do 5. třídy. Ještě dnes si dobře pamatujeme, jak jsme 

slavili její třicítku. Samozřejmě oslava byla v utajení.  A byla veliká. Dort, dárky, plno jídla 

a pití. Nezapomenutelný zážitek, když Petr Lučivňák a David Mlýnek se šli podívat, co bude 

k obědu. Do třídy přiletěli celí rozjaření, zmatení a naštvaní. Začali vykřikovat, že k obědu 

bude čokoládová poleva! My nevěřící vlastním uším jsme to museli zkontrolovat. Nakonec se 

z čokoládové polevy vyklubala čočková polévka. Za jejich přebrept by si zasloužili hodiny 

čtení navíc. V 5. třídě od nás odešli čtyři žáci: Jana Prášková, Jana Trnová, Jiří Sedlář a Petr 

Lučivňák. 

Přestup na 2. stupeň byl klidný. V 6. třídě si nás převzala paní učitelka Petra 

Horáčková. A tady u nás padla první facka, a to Františku Ševečkovi, který s nafouknutým 

balonkem dělal nepříjemné zvuky o lavici, až to bylo slyšet na chodbu. My ostatní jsme byli 

vysmátí do té doby, než přišla paní učitelka Marie Mlýnková a vlepila mu facku. Jeho 

zaražený pohled a červené líco si pamatujeme dodnes. V druhém pololetí František Ševečka 

přestoupil na sportovní školu. 

V 7. třídě nás bylo o pár lidí míň. Martin Janás a David Mlýnek se přidali k Frantovi 

a také odešli na sportovní školu. 

 Do 8. třídy jsme nastoupili v plném počtu, protože se nám kluci vrátili. Nastalo mnoho 

učení a my se museli snažit, protože naše známky se počítaly do naší budoucnosti. Jestli si 

myslíte, že jsme byli nejhodnější na škole, jak se o nás říkalo, tak jste v omylu. V tu dobu byly 

velmi IN svítící náramky. Kluky napadlo, že by mohli udělat na WC menší party.  Zúčastnily 

se toho dvě děvčata, nebudeme jmenovat, chceme ze školy odejít v klidu a míru. Byla to veliká 

akce a sranda, dodnes na to vzpomínáme. Také jsme mnohokrát jezdili na veletrhy, výstavy 

apod. 
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9. TŘÍDA 

Po všech těch odchodech a příchodech našich spolužáků nás nakonec zůstalo 

11 statečných. Zdárně jsme se propracovali až sem, nebylo to snadné, ale ještě nás čekalo kus 

perné práce. Bylo třeba se vrhnout do učení, protože nás čekaly přijímací zkoušky na střední 

školy., které jsme si vybrali. Jako nejstarší ze žáků ve škole jsme měli na starost bufet, kde 

jsme prodávali každou přestávku, hlášení narozenin, přípravu školních akcí, psaní kroniky 

a udržování „nervů na špagátě“ našich milých učitelů včetně pana ředitele, který vystřídal 

v polovině 8. třídy paní ředitelku Alžbětu Slovákovou. Když už jsme u těch nervů, tak 

vzpomeneme hodinu ,,milované'' fyziky, kdy pan učitel Ondřej Kuchyňka nevydržel nápor 

našeho super chování a k našemu úžasu na nás začal řvát: ,,Jste banda debilů a nechci vás už 

nikdy vidět!''. Po jeho proslovu celá třída vybuchla smíchy a bylo po nápravě. Další perličkou 

našich vzpomínek je mikulášská nadílka, kdy jsme chodili po škole a rozdávali všem žákům 

dárky. Samozřejmě jsme obešli sborovnu i ředitelnu. Pan ředitel vybídl Mikuláše (Františka 

Ševečku), ať něco řekne a on pohotově pronesl památnou větu: ,,Čuł sem, že si darebák''. 

Zůstali jsme všichni chvilku jak opaření, ale nakonec naše mikulášská obchůzka skončila 

hurónským smíchem.  

Další, na co jsme se moc těšili, byl školní ples. Tancovali jsme polonézu, kterou s námi 

secvičila paní učitelka Sečková a její pomocnice paní učitelka Spružinová. Datum plesu byl 

pátek 13. ledna 2012. Byl to krásný den a hlavně večer, který jsme si pořádně užili a máme na 

něj krásné vzpomínky.  V dubnu jsme zdárně udělali přijímací zkoušky. Po velkých nervech 

a očekávání jsme se všichni dostali tam, kam jsme chtěli.  

Ke konci každého školního roku nás navštěvuje pan fotograf. Letos tomu nebylo jinak. 

My deváťáci jsme se fotili „v civilu“ i v kroji. V kroji se nás fotilo sice 8 i s naší bezva třídní 

paní učitelkou Horáčkovou, ale zato to bylo super. Fotili jsme se u našeho větrného mlýna 

a už se těšíme na krásné fotky. Dnes, 20. 6. 2012, poslední jarní den, jsme byli na posledním 

společném výletě. Je škoda, že se nás z celé třídy zúčastnilo jenom 5. Byli jsme se projet na 

motokárách u pana Ševečky. Sice bylo horko, ale bylo to super. Na motokárách jsme si užili 

plno adrenalinu a zdravé rivality.  

Příští pátek si půjdeme pro poslední vysvědčení. Teď, na konci jedné naší životní etapy, 

nám jdou na mysl samé krásné vzpomínky, které jsme prožili v základní škole. Tímto děkujeme 

všem našim učitelům za jejich trpělivost, ochotu a spoustu přivřených očí při našem zkoušení 

a písemkách. Nechce se nám odtud, ale čas nezastavíme. Bylo nám tu fajn a doufáme, že i vám 

s námi. A teď už předáváme štafetu budoucím deváťákům a přejeme jim, ať si v pohodě a 

dobré náladě vychutnají poslední školní rok v základní škole Kuželov. 

 

za deváťáky (se slzami v očích) sepsala Marie Pomykalová 
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„Co nevím, to si vymyslím, od toho 

jsem novinář.“ 

 

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 

Dáda – Daniela Prachařová, VIII. třída 

Erika – Erika Kolaciová, IX. třída 

Pomy – Marie Pomykalová, IX. třída 

Michelle – Michaela Sťahlová, IX. třída 
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Jak deváťáci nadělovali na Mikuláše 
 

V naší škole jako každý rok naděloval Mikuláš. 

Kdo si chtěl dát se svým kámošem dárek, přinesl ho do 

knihovny, kde jsme je 

roztřídili podle tříd. 

Potom jsme se 

převlékli do kostýmů 

a začali obcházet třídy.  

Do první třídy 

mohl vstoupit pouze 

Mikuláš s anděly. 

A čerti stáli za dveřmi. 

V dalších třídách už to 

byla divočina. Řev 

čertů se nesl po celé škole. Po obchůzce všech tříd jsme si 

dali malou pauzu na svačinu a pak jsme se vydali do 

školky. 

 Jako první vešel Mikuláš, za ním andělé 

a nakonec pomaloučku vešli čerti. Posadili se na zem 

a tiše sledovali děti. Mikuláš postupně prcky 

vyzýval, aby nám přednesli básničku nebo 

zazpívali. Když jsme rozdali dárečky 

a pochoutky, chvilku jsme si s dětmi hráli a pak 

se vydali zpět do školy. 

 

 
Mikuláš: František Ševečka 

Andělé:  Erika Kolaciová a David Mlýnek 

Čerti:     Petra Janásová 

             Andrea Urbanová 

             Marie Pomykalová 

             Jonatan Chval Blažek 

             Michaela Sťahlová 

             Martin Janás 

 

 Michelle 
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Vánoční jarmark 
 

11. prosince 2011 jsme uspořádali 

vánoční jarmark. Začal ve 14 hodin 

v tělocvičně školy. Všechny děti připravily 

krásné výrobky. Děti z prvního stupně se 

nenechaly zahanbit staršími. Vyrobily 

spoustu hezkých výrobků – například 

druháci nejrůznější obrázky a andělíčky, 

závěsy a skleněné svícny nebo třeba 

přáníčka. Další třídy vyráběly andělíčky 

z vosku nebo papíru, zvonečky, svícínky 

a spoustu dalších vánočních dekorací. Ti 

starší samozřejmě nezůstávali pozadu. 

Šesťáci připravili svíčky a vánoční 

stromečky v květináči, sedmáci se pustili 

do kofoláčků a skřítků. 

Osmáci a deváťáci vyráběli malé 

stromečky z proutí a věnečky z ořechů. 

Kromě prodejního jarmarku jsme letos 

opět přichystali i dílničky, ve kterých jste 

si mohli vyrobit svícínky, hvězdy nebo již 

tradičně ozdobit několik perníků. 

 

 Mirka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi:  

"Pepíčku, zapal vánoční stromeček." 

Za chvíli přijde Pepíček a říká:  

"A svíčky taky?"  
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Zpívání u stromečku 
 

Už od prosince svítil v přízemí u vchodu do školní budovy vánoční stromek. Den před 

vánočními prázdninami (22. prosince) jsme se shromáždili 

kolem a společně si zpříjemnili poslední předvánoční 

chvíle ve škole. Zúčastnila se i mateřská škola, která nám 

zazpívala Z jednéj strany chvojka. První třída přispěla 

koledou Hore, hore, pastuškové a spolu s druháky hezkou 

Mravenčí ukolébavkou. Ti pak sami zazpívali Jak jsi 

krásné neviňátko. Koledu Byla cesta, byla ušlapaná 

předvedla čtvrtá třída, Rolničky a Jingle bells anglicky 

zazpívali páťáci, šestá a sedmá třída se stejně jako čtvrtá 

přidala koledou Byla cesta, byla ušlapaná. Krásnou 

písničku Z Betléma se ozývá zpívali osmáci a deváťáci. 

Nakonec se zapojil i dramatický kroužek s písněmi 

Vánoční a V jesličkách. Letos se koledy zpívaly 

i poslouchaly opravdu krásně a určitě to tak bude i příští 

rok.  

 Erika, Michelle 

 

 

Anketa Facebook 
 

Jako žáci 9. třídy už v hodinách češtiny nemusíme řešit y a i (někteří ), s paní 

učitelkou si vymýšlíme i jiné činnosti. Jednou z nich byla anketa, do které jste se zapojili 

skoro všichni. Ale nejenom vy, ptali jsme se i bývalých žáků školy a dospělých. 

Za cíl ankety jsme si dali zjistit, kolik procent žáků školy Facebook využívá, proč si 

ho založili, kolik mají přátel a kolik času na něm stráví. U lidí, kteří už naši školu 

nenavštěvují, jsme oslovili všechny věkové kategorie – od středoškoláků až po lidi v důchodu. 

Na dalších stránkách si můžete přečíst, jak naše anketové šetření dopadlo. 
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76,40% 

23,60% 

Máš FB? 

Ano Ne 

45,00% 

55,00% 

Máš FB? 

1. stupeň 
Ano 

Ne 

97,70% 

2,30% 

Máš FB? 

2. stupeň 
Ano 

Ne 

 

Výzkum byl prováděn na 80% našich žáků, tzn. 72 z vás jsme se zeptali: 

1. Máš Facebook? 

2. Důvod, proč sis Facebook založil. 

3. Jak často ho navštěvuješ a kolik času na něm strávíš? 

4. K čemu ho využíváš? 

5. Kolik máš přátel a je mezi nimi někdo, koho osobně neznáš? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl / je "in" 

Chtěl(a) jsme to zkusit 

Ze srandy 

Nuda 

Měli ho kamarádi 

Chat, komunikace 

Nevím 

Jaký byl tvůj důvod k založení FB? 
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50% 

17% 

17% 

16% 

Jak často se připojíš? 
1x denně 

více než 2x denně 

2-3x / týden 

1x / týden a méně 

Více než 4 hodiny 

3 - 4 hodiny 

2 - 3 hodiny 

1 - 2 hodiny 

Méně než 1 hodinu 

Kolik času strávíš na FB? 

1. stupeň 

2. stupeň 

Chatuju 

Sdílím a 

prohlížím 

fotografie 

Hraju hry Co na FB 

 nejčastěj děláš? 
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Wikipedie: „Já vím všechno!“ 

Google: „Najdu všechno!“ 

Facebook: „Já znám všechny!“ 

Internet: „Beze mě jste v …“ 

Elektřina: „Tak se uklidníme, jo?“ 

 

Kolik přátel na FB máš? 
 

Počet přátel Celkem z dotázaných 1. stupeň 2. stupeň 

0 – 50 18,2 % 38,4 % 11,9 % 

51 – 100 20,0 % 15,3 % 21,4 % 

101 – 150 18,2 % 30,7 % 14,2 % 

151 – 200 10,9 % 0 % 14,2 % 

201 - 250 5,5 % 0 % 7,1 % 

251 + 21,7 % 7,8 % 6,2 % 

Nevím 5,5 % 7,8 % 5,0 % 

 

 
 

Naše závěry: 

Zajímavý zlom v tom, jestli žák má nebo nemá FB, jsme pozorovali ve 4. a 5. třídě 

(okolo 10 let) – zde má FB 79% dětí, kdežto v 1. a 2. třídě jen 13%. 

Další zajímavostí, kterou jsme zjistili, bylo, že většina z nás stráví na FB každý den 

1 a více hodin (rekordmani i 6 hodin denně!!!). Také byl vidět rozdíl mezi 1. a 2. stupněm – 

my z druhého stupně na FB trávíme daleko víc času. 

Jako problém spatřujeme to, že více než polovina z nás má na FB za kamaráda 

někoho, koho osobně nezná, a to znamená, že se může jednat o potenciálně nebezpečného 

člověka. 

Co nás nepřekvapilo – většinou používáme FB ke komunikaci s kamarády. 

 
 

Teď k těm, co Facebook od nás ze školy neužívají: 
Těchto necelých 24 % žáků si FB nezaložilo, protože nechtělo, a nebo zatím 

nepoznalo důvod, proč ho mít. Asi jedna polovina z nich si myslí, že si ho v budoucnu založí. 

 
 

Nakonec průzkum veřejnosti 
 Dospěli jsme k závěrům, které jsme předpokládali. Mezi lidmi ve věkové kategorii 

15 – 25 let je FB velmi populární. Ve věku 26 – 45 let část respondentů nemá ráda sociální 

sítě, ale druhá polovina je užívá velmi často a ráda. Lidí nad 45 let se mnohdy práce na 

počítačích (tedy i FB) bojí. 

 

 

 

 

 
 

 deváťáci 

Ano Ne 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Je mezi tvými přáteli na FB i někdo, koho osobně neznáš? 
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Rodičovský ples 
 

V pátek 13. ledna 2012 vyvrcholily všechny přípravy na Rodičovský ples. Pan 

Ševečka od rána filmoval všechny poslední přípravy. Maminky deváťáků chystaly chlebíčky 

a tatínkové pomáhali, co bylo potřeba. Čím víc se blížil večer, tím víc jsme byli nervózní. Po 

obědě šli všichni domů, aby se připravili. Holky se jely česat a kluci si leštili polobotky. 

Kolem páté hodiny se slečny začaly pomalu oblékat do bílých šatů. Asi v půl sedmé večer 

jsme se všichni sešli v naší třídě. Kluci byli oblečení celí v černém s bílou kravatou a holky 

vypadaly jako nevěsty. Kolem 

osmé hodiny už byla tělocvična 

plná a my jsme se seřadili 

u dveří tělocvičny-sálu.Spustila 

hudba a my jsme začali tančit. 

Podle p. uč. Sečkové jsme 

tancovali nádherně a podle 

reakcí ostatních jsme si 

domysleli, že se jim to taky 

líbilo. Hodně lidí nám také 

chválilo modro bílou výzdobu 

sálu. Polonéza se potom tančila 

ještě jednou asi okolo 

23 hodiny.  

A jaké jsme si z plesu 

odnesli zážitky?                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 deváťáci 
 

 

Karneval 
 

V pátek 20. ledna se ve školní tělocvičně konal karneval. Začal ve 14 hodin průvodem 

masek. Bylo jich jako každý rok hodně. Menší děti byly v převaze a ohromně si to užívaly. 

Poté proběhlo odmaskování, při něm si mohl každý vylosovat malý dáreček a k tomu sladké 

lízátko. Diskotéka pro děti byla supr čupr!  Následovaly zábavné soutěže, které připravili žáci 

Bylo to dobré. 

 

Nic moc. 
 

 

Tancování se povedlo. 
 

 

Normálka. 

Super 
(opáčko) . 

Bylo to krásné! Krásní jsme byli 
a krásně jsme to zatancovali. 

 

 

Bylo to pěkné. 
 

Polonéza byla super, 
jinak nic moc . 

 

Bylo to famózní! 

No….
. 
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9. třídy. Pak pro vylepšení nálady a karnevalové 

9. třídy. Pak pro vylepšení nálady a karnevalové 

atmosféry si Maruška Pomykalová a Erička 

Kolaciová připravily Dance Party. 

Diskotéka pro žáky druhého stupně byla 

posledním bodem programu. Při dobré muzice, 

kterou zajistila převážně děvčata z 9. třídy, se 

fakt hustě tancovalo. (I´m sexy and I know it)! 

 
PS: Dva měsíce po karnevalu naši chlapci konečně odnesli 

slavné repráky. 
 

 Pomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis dětí do 1. třídy 
 

Dne 2. února. 2012 se na ZŠ Kuželov uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. Zápisu se 

účastnily děti v předškolním věku, které v následujícím školním roce nastoupí k povinné 

školní docházce. Během zápisu děti ukázaly, co všechno již umí a zvládají a plnily 

úkoly, které pro ně paní učitelky z 1. stupně připravily, např. poznávání barev 

a geometrických tvarů, kresba postavy, jednoduché matematické úlohy aj. Na závěr si 

každý budoucí prvňáček odnesl pamětní list na tento den 

a dárky od starších žáků a školy.  

 Hana Zahradníková 
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Jak se druhách a čtvrťáci naučili plavat 
 

Na začátku školního roku v měsíci říjnu se 2. a 4. třída zúčastnila 

plaveckého výcviku na ZŠ ve Bzenci. 

Na první vyučovací dvouhodinovce děti ukázaly své plavecké 

schopnosti a byly rozděleny do čtyř skupin, ve kterých pak trávily celý 

plavecký výcvik. Druhá třída výuku teprve začínala na rozdíl od čtvrté, 

která pokračovala ve výuce už druhý rok. 

Dětem se plavecký výcvik moc líbil, protože se naučily nové styly plavání s pomocí 

různých pomůcek, které měly k dispozici, hodně nových her a soutěží ve vodě. Každá 

vyučovací hodina začínala rozcvičkou, kterou 

prováděly na suchu, pak pokračovaly se svými 

vedoucími v bazénu. Na poslední výuku vedoucí 

zorganizovali pro děti plavecké závody a hry ve 

vodě, při kterých mohly využít veškeré pomůcky, 

které používaly po celou dobu plavání. Nejlepší 

žáci byli ohodnoceni diplomem a 4. třída ukončila 

výcvik „mokrým vysvědčením“. 

Dětem se plavání moc líbilo. Všichni se 

naučili plavat i přesto, že se někteří vody na 

začátku  báli.  

 Martina Sečková 
 

 

O Horňácku 
 

Den po vydávání pololetního vysvědčení se v naší škole uspořádala pro 2. stupeň 

soutěž O Horňácku. Po druhé hodině se všichni sešli v 8. třídě. Rozdělili jsme se do skupin 

tak, že byl stanoven velitel (z 9. třídy) a ten si losoval členy z nižších tříd. Každý z učitelů 

připravil nějakou disciplínu. Skupina získávala za své vědomosti body, které se pak sčítaly. 

Bylo to velmi napínavé a těsné. Každý se snažil, jak mohl. Asi po dvou hodinách, v nichž 

jsme lovili v hlavách naše vědomosti, jsme se dostali k poslednímu úkolu. Pak už byl čas na 

oběd a na vyhodnocení výsledků. 

Po obědě se zase všichni sešli 

v 8. třídě. Byli jsme celí žhaví, jak to 

dopadlo. 

 

Pořadí soutěže O Horňácku bylo 

takové: 1. místo tým Stulčiky, 2. místo 

tým Inteligenti a 3. místo tým Školáci. 
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Další týden byla uspořádána malá t 

průběh. Další týden byla uspořádána malá 

anketa, ve které měli soutěžící zhodnotit 

průběh našeho školního kvízového 

dopoledne. Odpovědi lze shrnout do 

několika bodů. (klady a zápory neznačíme, 

nepodceňujeme vaše mozkovny):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Erika, Pomy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nemuseli jsme se učit 

nedával bych 

tam kroje a stromy 

velmi se líbilo, 

dobré otázky 

šlo to 

byl jsem v družstvu 

sám kluk 

dobré, dobře 
vymyšlené 

hry 

hodnocení 
nebylo úplně 
spravedlivé 

nic bych 
neměnil 

ubrat některé „capiny“ 

málo času na 

některé odpovědi 

příští 
rok zase 

celkem dobré, ale nevyhráli jsme 

mohl být 
sport 

lehčí otázky 

není to můj šálek kávy, 

ale pantomima byla 

dobrá 

 

Učitel hudby varuje Františka: 

"Jestli mě budeš dále takhle zlobit, 

tak namluvím tvé matce, že máš 

velký talent." 

„Honzíku, ukaž nám, 

jaké máš vysvědčení.“ 

„Až později, tati, já ho 

půjčil Adamovi, on chtěl 

postrašit rodiče.“ 
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Projektový den 
 

V úterý dne 6. března nešla v naší 

škole elektřina, tudíž jsme toho využili 

a učitelé nám připravili projektový den. 

Každý žák druhého stupně si mohl 

vybrat z 6 možností, co bude ten den dělat. 

První a druhá třída byla na přírodopisné 

procházce po Kuželově. Čtvrtá a pátá třída 

řešily místní pověsti. Pro druhý stupeň 

bylo vybráno několik dílen: Řemesla 

v našem okolí, Nářečí a místní názvy, 

Fauna a flora našeho okolí, Osobnosti 

z Kuželova, Hrubé a Malé Vrbky, Historie 

našich obcí, Historie školství a škol u nás 

a Čištění odpadních vod. My deváťáci 

jsme byli na ,,osobnostech, řemeslech 

a čištění odpadních vod‘‘. 

Při čištění odpadních vod jsme 

navštívili čističku v Hrubé Vrbce, kde 

nám ukázali koloběh vody v čističce a ve 

škole jsme pak zkoušeli čistotu zdejší 

školní vody. Ta se ukázala jako nezávadná 

– vhodná pro pití. Při „putování po 

osobnostech“ jsme se šli podívat na rodné 

domy s pamětními deskami lidového 

vypravěče Vaška Mlýnka a malířů 

Mandelových v Kuželově a na 

pravoslavný kostel v Hrubé Vrbce a dům, 

kde dříve bydlel i biskup Gorazd, který byl 

později popraven za ukrytí parašutistů. 

Při ukázce řemesel v našem okolí 

jsme navštívili v Malé Vrbce paní 

Buchtelovou, která nám předvedla tkaní na 

tkalcovském stavu a pověděla něco 

o historii tkalců na Horňácku.  

 

 

 

 

 

Na fotkách můžete vidět šesťáky a osmáky 

při naučné vycházce. 

 

 

 

 

 Pomy 
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Sáhly si … 
 

Tentokrát do naší pravidelné rubriky přispěly Andrea Urbanová a Míša Sťahlová, 

které „si sáhly“ na skupinu Segment. Čtěte dál a dozvíte se víc. 

 

Rozhovor s Jayem Neatem ze skupiny 

SEGMENT 
 

V sobotu 30. března jsme se vydali na koncert skupiny SEGMENT, kterou můžete 

znát z TV soutěže Československo má talent. Koncert se konal v kyjovském Clubu 596. Celá 

akce začínala ve 20:00. Přijeli jsme půl hodiny předem, abychom si rezervovali lístky. Čekali 

jsme před clubem, když jsme je najednou spatřili!!!! Kluci vypadali úžasně a bylo na nich 

vidět, že se těší. Ještě než přišlo na řadu jejich vystoupení, zahrály dvě kapely. A pak to 

přišlo! Jakmile bylo všechno připraveno, začal neskutečný nářez! Kytary řvaly jako o život, 

Chrisův hlas se rozléhal celým clubem, Hanzovy bicí udávaly rytmus a Luigiho housle celý 

koncert nádherně doplňovaly. Koncert se opravdu vydařil a hned po vystoupení začala honba 

za podpisy a fotkami.   

Rozhovor, který byl sjednaný, se 

bohužel neuskutečnil, a proto jsme ho 

domluvili přes Facebook. Druhý pokus se 

zdařil. Na otázky nám odpovídal kytarista Jay 

Neat. 

 

 

Jak vznikl váš název? 

To vzniklo na začátku začátků, přišel s tím 

myslím Hanzův táta. 
 

Kdo dostal nápad založit kapelu? 

To netuším. 
 

Kdo vás vede/vedl k hudbě?  

Každý to má trochu jinak. Mě osud, možná 

rodiče ... 
 

Jak se dostal Luigi s houslemi do 

skupiny? 

Skrz to, že spolu s Hanzem studují 

konzervatoř. 
 

Kdo z rodiny vám nejvíc fandí? 

Myslím, že všichni. Ale srdeční záležitost 

je to především mého táty, protože on stál 

s kapelou v těch nejtěžších začátcích. 
 

Váš idol/vzor ...? 

Za mě Dimebag Darrell, dle mého názoru 

jeden z největších kytaristů všech dob! 
 

 

 

Na čí koncert byste určitě šli? 

Pantera, Metallica, Rammstein... 
 

Je vám příjemné, když vás lidé 

poznávají? 

Ano. 
 

Pomohla vám účast v ČSMT hodně a co 

Vám přinesla? 

Pomohla, poznala nás spousta lidí. Zároveň 

nás spousta lidí odsoudila. Vůbec 
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nepochopili, že šlo o to, udělat „bordel“ v 

nepochopili, že šlo o to, udělat „bordel“ v 

telce. 
 

Jak zvládáte školu, jak vás berou učitelé 

a spolužáci? 

Netuším, do školy nechodím. 
 

Jak spolu vycházíte? 

Myslím, že jsme opravdu skvělí přátelé, 

pro mě je velkou ctí, když vím, že mám po 

boku tak nadané a talentované osobnosti. 

 

Kdy už konečně fanoušci spatří vaše 

CD? 

Opravdu už se to blíží, zkomplikovalo se 

to tak, že jsme z toho špatní ... 
 

Chtěli byste něco vzkázat našim 

čtenářům?  

Ať se nebojí být sami sebou, drží pospolu a 

přidávají se do stále více narůstající rodiny 

Segment. 

 
 

 

A teď ORIGINÁLNÍ OTÁZKY a ORIGINÁLNÍ ODPOVĚDI  
 

Plánujete koncert na Marsu? 

Zatím ne. 
 

Co říkáte na zabíjení šmoulů do 

šmoulové zmrzliny? 

To jsem netušil, šmoulovou nejím. Ale je 

pravda, že jsem tam viděl kousky něčeho... 
 

Máte, a nebo měli jste, rádi pohádkovou 

postavičku Krtečka? 

Jasně!!!!!! 
 

S kým byste se chtěli opít? (Myšleno 

s nějakou star) 

S někým z těch "našich" kapel. (viz. výše) 
 

Jaký máte názor na emo/scene lidi? 

Jsou to skvělí lidi, kteří se nebojí se 

prosadit a nepotlačují sami sebe!!! 
 

Co říkáte, že Vás srovnávají se skupinou 

Tokio Hotel? 

Obdivuju TH, dostali se TAM! A to 

chceme všichni! 
 

Jaký máte názor na slovenskou skupinu 

The Paranoid? 

The Paranoid je opravdu vynikající kapela, 

jsem děsně rád, že jsem měl možnost ty 

kluky poznat a hodlám se s nimi na akcích 

střetávat i nadále! Krom toho, dělají 

úžasnou hudbu! 
 

Poslední otázka: Nabarvili byste si hlavu 

na růžovo? 

Ne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michelle, Andrea Urbanová 
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Hasík a druháci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V letošním školním roce se žáci 2. ročníku zúčastnili programu "Výchova dětí 

v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva". Jako maskot byl dráček Hasík, který 

doprovázel děti při výuce. Žáci získali představu, jak vypadá hasič, jakou má výstroj, výzbroj 

a že musí jeho pokyny poslouchat. Naučili se respektu z ohně a zásadě, že oheň dětem do 

rukou nepatří. Druháci jsou již schopni bez problémů přivolat telefonicky pomoc hasičů, 

policie nebo zdravotní záchranné služby. Tímto žáci druhého ročníku děkují Dalimilu 

Ňorkovi za výuku a rovněž za výjezd na hasičskou stanici ve Veselí nad Moravou. 

 Eva Škodáková 
 

 

Jak jsem se dostal k hasičům? 
Aneb co nám na sebe práskl sám Dalimil Ňorek 

 

V roce 1999 se ve Vrbce rozpadli hasiči a nikdo to nechtěl dělat. Paní starostka je 

podle zákona musela v obci mít, tak oslovila pár mladých lidí. Ale na toto setkání přišli asi 

4 lidi. Tak jsem se dostal mezi hasiče, po půl roce si mě zvolili za starostu sboru a postupně 

jsme se začali rozrůstat. V roce 2002 jsme založili sportovní družstvo mužů a pak se k nám 

přidaly i ženy, v roce 2007 jsme založili i družstvo dětí. Tak jsem se dostal k hasičům ve 

Vrbce. I v dřívějších dobách mě to lákalo, ale nebyla ta správná příležitost. Postupem doby 

jsem si udělal další odborné kvalifikace jako zdravotník, nositel dýchací techniky, obsluha 

motorové pily, technik a podobně. V roce 2011 jsem se dostal přes evropské peníze na kurz 

lektora hasičské tématiky a v roce 2012 jsme to začal vyučovat. Z dalších aktivit u sboru 

zastávám funkci trenéra mužů a žen, občas 

vypomáhám s tréninky dětí. 
 

 

Rozhovor s Dalimilem 

Ňorkem 
hasičem, který pro naši školu uspořádal 

přednášky o požární ochraně 
 

Jak dlouho pracujete u hasičů?   

Od roku 2000, to se v Hrubé Vrbce znovu 

zakládal hasičský sbor. Začínali jsme 

v pěti lidech. A já dělám od té doby starostu sboru. Dnes máme 41 členů, z toho 13 dětí. 
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Jak často zasahujete u požárů? 

(průměrně)  

Těžko se dá říct nějaký průměr. Nejvíc 

hoří na jaře, když lidi vypalují trávu. Ale 

i na podzim, to zase pálí suché listí. Občas 

v létě hoří při žních. Nejmíň asi v zimě. Za 

loňský rok to bylo asi 12 požárů. Bývá 

míň, pět až šest za rok. 
 

Co cítíte, když musíte zasahovat a je to 

nebezpečné?  

Cítím dvojí zodpovědnost – za 

zachraňované lidi a za „své“ lidi. Taky to 

cítím jako pomoc bližnímu. A určitě cítím 

trochu i strach, ale jistíme se tím, že nikdo 

z hasičů nezasahuje sám, vždycky se 

jistíme ve dvojici. 
 

Zúčastnil jste se nějaké velké soutěže 

hasičů v ČR?  

Už druhý rok jezdíme na jabloneckou halu 

a do Brna na soutěž Železný hasič, ale 

jenom jako diváci, to už je opravdu pro 

profesionály. 
 

Jaké je vaše největší hasičské přání?  

Aby bylo co nejmíň požárů (ne kvůli nám, 

ale kvůli lidem a škodám) a mít co nejlepší 

vybavení pro práci hasičů. 

 
 

 

Výprava na Filipov 
 

V pátek 9. 3. se všichni žáci naší školy 

vypravili na Filipov. Tady jsme se rozdělili na 

dvě skupiny. První skupina vyrazila na pěší 

túru směr Megovka. Druhá skupina zůstala na 

sjezdovce, aby si užila sněhu, kterého bylo 

letos poskrovnu. Ten, kdo měl lyže nebo 

snowboard, brázdil horní část sjezdovky. Ta 

byla téměř liduprázdná, takže jsme si to 

pořádně užili. Ostatní se sáňkami, lopatami 

a boby jezdili v dolní části na malém sněhovém 

ostrůvku, jehož horní část se vlivem slunečného počasí brzy změnila v bažinu. Do autobusu 

většina z nás nastupovala špinavá, jako bychom absolvovali zápasy v bahně. Ale aspoň máme 

na co vzpomínat. 

 Jana Spružinová 
 

 

Velická laťka 
 

Dne 20. 3. 2012 se čtyři žáci naší školy zúčastnili 

soutěže ve skoku do výšky. Za mladší kategorii Patrik 

Šilhavý, za starší Libor Macek, Marie Pomykalová a Erika 

Kolaciová.  

Základní výška pro kategorii mladších chlapců 

byla stanovena na 110 cm. Patrik tuto výšku s přehledem 

překonal a v soutěži skončil na 13. místě s výkonem 

125 cm.  

Starší děvčata měla základní výšku 120 cm, jelikož 

ale mezi nimi před závodem panovala velká nervozita a většina děvčat tuto výšku napoprvé 

vůbec nepřekonala, byla laťka snížena na 110 cm. Maruška završila svou účast v závodě 

13. místem a výškou 120 cm. Erika 14. místem a výškou 115 cm. 

 Jeňa, Pes, Malý Staňa, Kýša 
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Základní výška pro starší kluky byla 130 cm. Pro Libora nebyl problém si s laťkou 

 Základní výška pro starší kluky byla 130 cm. Pro Libora nebyl problém si s laťkou 

nasazenou v této výšce poradit. Jako problém se ovšem později projevil Liborův špatný styl 

odrazu, pro který byl později diskvalifikován. Škoda, protože dokáže pokořit i výšku 160 cm. 

(pozn. vítězův výkon 165 cm). V příštím roce se musíme zaměřit na trénink správného stylu, 

a pokud se to Liborovi podaří, má velkou šanci na vítězství. 

 Jana Spružinová 
 

 

Úspěch žáků 1. ročníku ZŠ Kuželov v projektu 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 
 

V minulých měsících byli žáci 1. ročníku ZŠ Kuželov s úspěchem zapojeni do 

projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který vyhlásil SKIP ČR (Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků České republiky). Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků 

žáků od prvního ročníku školní docházky. Do projektu byli připojeni žáci z celé republiky, 

kteří navštěvují knihovnu nad rámec obvyklých knihovnických činností. Podmínkou bylo 

jednak tyto žáky vyhledat a jednak pro ně připravit nejméně jednu návštěvu knihovny 

a uspořádat akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (např. společným čtením, besedami s autory 

apod.). Odměnou za splněné podmínky je prvňáčkům naší školy kniha, která je napsána 

výhradně pro účastníky projektu s názvem Komu patří škola spisovatele Miloše Kratochvíla, 

s ilustracemi Renáty Fučíkové. Slavnostní ukončení projektu probíhá v těchto dnech v Praze 

a pro naše prvňáčky to bude 29. června 2012 

v obecní knihovně v Kuželově. Rodiče prvňáčků 

jsou srdečně zváni.  

 Hana Zahradníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihkupec povídá nakupujícímu: „Doporučuji 

vám tuto sbírku anekdot, puknete smíchem!“ 

Kupující: „A vy jste jí četl?“ 

„Naivní otázka,“ podotkne vedle stojící školák, 

„vždyť vidíte, že ještě žije!“ 
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Poděkování SRPŠ 
 

Chtěli bychom poděkovat SRPŠ, které i v tomto školním roce přispělo nemalou 

finanční částkou na činnost žáků a materiální vybavení školy. 

 

Výdaje SRPŠ ve školním roce 2011/2012 
 

Vybavení dílny k pracovní výchově + kroužek dílen (pracovní rukavice, nářadí, apod.) 9 002 Kč 

K vyučování matematiky – tabulové úhloměry, pravítka a kružítka 3 314 Kč 

Družina (psací potřeby apod.) 1 034 Kč 

Knihovna ZŠ 1 185 Kč 

Výtvarná výchova – temperové barvy 1 677 Kč 

Mikulášská nadílka  2 898 Kč 

Karneval – cukrovinky a nápoje 1 744 Kč 

Zápis žáků do 1. třídy    732 Kč 

Barvy – tonery do tiskárny – 3x 2 898 Kč 

Popisovače a příslušenství k interaktivní tabuli 5 856 Kč 

Dopravné Filipov (lyžování) 3 652 Kč 

Dopravné Filipov (lyžování se ZŠ Lipov)    750 Kč 

Dopravné Brno Zemědělská výstava 2. stupeň 12 200 Kč 

Nábytek do družiny 20 061 Kč 

Kostýmy pro mažoretky 6 000 Kč 

Výdaje celkem 73 003 Kč 

 
Příjmy SRPŠ ve školním roce 2011/2012 
 

Výtěžek školního plesu 58 456 Kč 

Příspěvky rodičů dětí 12 300 Kč 

 

 

Výsledková listina 9. kola fotosoutěže 
 

Betlém: 

1. místo – Kristýna Jurenová, 5. třída 

2. místo – Anna Fojtíková, 8. třída 

3. místo – Jitka Malečíková, 4. třída 

                 Veronika Šilhavá, 5. třída 
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Kůra: 

1. místo – Kristýna  Jurenová, 5. třída 

2. místo – Andrea Urbanová, 9. třída 

3. místo – Pavel  Spružina, 8. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventní věnec: 

1. místo – Anna Fojtíková, 8. třída 

2. místo – Kristýna Jurenová, 5. třída 

3. místo – Tomáš Ondrůš, 1. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lenka Maňáková 
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Slovácká Stuha 2012 
 

Již po 29. se ve Veselí nad Moravou konala tradiční přehlídka dětských zpěváčků 

Veselska, Horňácka a Strážnicka „Slovácká Stuha“. Jako je každý rok stuha spojena s jarem 

ve Veselí nad Moravou, tak je každý rok spojena s účastní našich žáků na této přehlídce. Pro 

letošní rok to byli za 2. třídu Agáta Minaříková, za 5. třídu Miroslava Macková a za 9. třídu 

Adéla Sedlářová. Děti prošly hodnocením odborné poroty a několika zkouškami s klavírem 

a cimbálovou muzikou. Ve slavnostním krojovaném nedělním odpoledni 25. března 

v několika kategoriích vystoupilo přes 30 zpěváčků, doprovázených cimbálovou muzikou 

Petra Galečky z Lipova. Z této přehlídky postoupila do oblastního kola, konaného v Lužicích 

u Hodonína, Adéla Sedlářová. Blahopřejeme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hana Zahradníková 
 

 

Rozhovor s paní učitelkou Škodákovou o mažoretkách 
 

Jak jste se k mažoretkám dostala? 

Začátek byl takový, že jsem v televizi 

viděla vystoupení mažoretek a napadlo mě 

zkusit něco podobného i u nás.  

 

Jaký byl Váš největší úspěch 

s mažoretkami, které jste vedla nebo 

vedete? 

Byla to účast na regionální soutěžní 

přehlídce v Jeseníku asi před 8 lety. Na 

této přehlídce „moje“ mažoretky získaly 

1. místo a postoupily na Mistrovství České 

republiky v mažoretkovém sportu. 

 

Máte nějaké problémy při nácviku 

sestav se současnými mažoretkami? 

Při nácviku nás velmi brzdí nepravidelná 

docházka děvčat. 

 

Jak je to s hudbou, vybíráte ji vy nebo 

holky samy? 

Většinu písniček vybírám já. Když se 

nemůžu rozhodnout mezi 2 písničkami, 

pomohou mi s výběrem holky. 

 

Jaká je Vaše představa mažoretek do 

budoucna? 

Doufám a věřím, že to holky bude stále 

bavit. 

 

Ještě pro vás máme několik zajímavostí, 

které nám paní učitelka prozradila: 

mažoretky pod vedením paní učitelky 

fungují nepřetržitě už 15 let 

mezi nejvytrvalejší mažoretky patří 

Lucie Janásová, Ivana Kostelanská, Petra 

Matulová, Lucie Štefánková, Magda 

Ďugová, Pavla Pomykalová 

 

 Erika 

http://evja.rajce.idnes.cz/slovacka_stuha/
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Mažoretky na Trojici 
 

Jako každý rok, tak i letos se na návsi v Kuželově „mažoretkovalo“. Vystoupení 

zahájily mažoretky z MŠ v nových kostýmcích. Nenechala se zahanbit ani mladší školní 

děvčata, která rovněž v nových kostýmech 

vystoupila se skladbou od Darinky Rolincové. 

Starší mažoretky získaly obdiv u diváků 

(i u mě!!!!). Při druhé skladbě začal protestovat 

rozhlas a děvčata tak dokončila sestavu za 

doprovodu tleskání diváků. Ani nejstarší 

mažoretky se neobešly bez havárie . Těm pro 

změnu začalo stávkovat CD a rovněž dokončily 

sestavu za potlesku. Ale není všem dnům konec 

a snad se nám to zúročí při prázdninovém 

vystoupení 14. července na Karpatském pedálu 

na Vápenkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 umělecká vedoucí a mažoretka Eva Škodáková 

 
 

 

Postelníček snový 
povídka 

 

Skřítek Postelníček každou noc létá do pokojíčků malých dětí a přináší jim sny. A jak 

sen vzniká? Postelníčkův táta celý den pečlivě zapisuje, co děti udělají a zažijí, pak z toho 

maminka míchá sny. Je to těžká práce. A tak se jednou stalo, že to ten malý skřítek všechno 

popletl.   

 Postelníček dojídal, maminka mu mezitím ukládala nachystané nové sny do čepičky. 

Odnesl si svůj talířek a začal se připravovat na cestu. Už chtěl vyletět ze dveří, ale maminka 

ho ještě chytila za ručku a povídá: „Postelníčku, buď opatrný, v noční mlze by ses mohl ztratit 

a nemuseli bychom tě najít ...“ Políbila ho na cestu a dala mu do kapsičky od kalhotek 

bonbónek na povzbuzení. Postelníček poděkoval a vyletěl ze dveří. 

 Jeho první zastávka byla v dětské nemocnici. Přiletěl k okénku, u kterého spali 

holčička a chlapeček. Potichu si otevřel a vešel po špičkách do jejich pokoje. Sundal si svou 

čepičku a vyndal dva sny. Jeden byl pro Tomáška a druhý pro Lucinku.  V tu chvíli se 
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čepičku a vyndal dva sny. Jeden byl pro Tomáška a druhý pro Lucinku. V tu chvíli se Lucinka 

čepičku a vyndal dva sny. Jeden byl pro Tomáška a druhý pro Lucinku. V tu chvíli se Lucinka 

ve spaní pohnula a otočila se v postýlce. Postelníček se lekl a rychle strčil sny pod polštáře, 

aniž by se podíval, komu patří. V čepičce měl ještě hodně 

snů, a proto si řekl: „Jémine, to bude práce, než je roznesu, 

měl bych si pospíšit.“ Vyhoupl se na parapet a vzlétl. Létal 

tak dlouho, dokud všechny sny nerozdal.   

 Na druhý den se to opakovalo. Když doletěl do 

nemocnice, spatřil u okna Lucinku a Tomáše. Děti si ho 

okamžitě všimly. Tomášek povídá Lucince: „Není to ten 

skřítek, o kterém nám paní doktorka vyprávěla? Jak on se 

jenom jmenoval?“ Postelníček se postavil na parapet a řekl: 

„Jmenuji se Postelníček snový a každou noc vám nosím sny.“ „Ano, to je on,“ řekla Lucinka 

a usmála se. Ale ten úsměv i děti byly nějaké smutné. „Copak se děje? Proč jste smutné, 

děti?“ vyzvídal skřítek. „Postelníčku, včera v noci jsme měly moc špatné sny. Byl v nich 

hrozný zmatek. Já jsem si pořád hrála s autíčky a Tomáškovi se zase zdálo o barbínkách 

a o tom, že vaří v kuchyňce,“ prozradila Lucinka. „A jéje, jsem to popleta, vyměnil jsem vám 

sny!“ Postelníček se dětem omluvil a slíbil, že už si opravdu vždycky dá pozor. Nakonec se 

spolu té příhodě zasmáli a děti skřítka utěšovaly, aby si to tak nebral. Postelníček se musel 

vydat na cestu domů. A tak se rozloučili a on jim slíbil, že každý večer za nimi přiletí do 

nemocnice a bude si s nimi povídat, než usnou.  

 Pokud se vám dnes v noci bude zdát, určitě i váš sen přinesl malý skřítek Postelníček. 
 

 Andrea Urbanová 
 

 

The Morning Star English Camp I. 
 

Kluci a holky ze 4. a 5. třídy se dne 

22. května vypravili na anglický tábor. Došli 

jsme a vybalili se. Po nějaké době jsme se 

převlékli do plavek a šli se koupat. Tam jsme 

podnikli první soutěž BĚH NAPŘÍČ 

BAZÉNEM (Cross Pool Running). Vyhrála 

Veronika Šilhavá a Tess z Louky, z kluků 

vyhrál MarkSrubjan a Martin z Louky. Po 

koupání jsme se šli všichni převléct a chvíli 

byla pauza. Pak jsme se šli rozdělit do týmů.  

První tým byl RED DEVILS z Louky, 

druhý tým FIVE BEAUTIES holky z Kuželova 

(Veronika Šilhavá, Tereza Prášková, Martina 

Strachotová, Mirka Macková a Sylva Oláhová). 

Třetí tým byli ENGLISH STARS, to byli kluci 

a holky z Louky, čtvrtý tým CHILLI GYROS 

byli kluci z Kuželova –Mark Srubjan, Tom 

Hamala, Martin Němeček, Jošua Blažek 

a Jacob Hrůza. A jako pátý tým byli SOUR 

LEMONS, to byli čtvrťáci Roman Prachař, 

Judit Malečíková, Patrik Orsák, Natalie 

Zelenková a Georg Tomeš. Po rozdělení jsme 

si šli do chatek uklízet. Potom jsme šli do 
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jídelny a tam zpívali písničku OLD MACDONALD. Pak se večeřelo a po jídle jsme měli 

jídelny a tam zpívali písničku OLD MACDONALD. Pak se večeřelo a po jídle jsme měli 

přeložit do angličtiny, co jsme večeřeli.  

 Druhý den jsme vstali brzy a uklízeli si. 

Po snídani jsme dělali „FAMILY TREE – 

rodokmen“. Další úkol byl přeložit a hlavně 

namalovat anglická přísloví.  Potom přijel lektor 

ANDY HAROLD CHERNEL, podle nás tzv. 

ŠAMAN. Dozvěděli jsme se o něm všechno 

možné. (Pochází z KENI). Potom jsme 

poobědvali a šli do chatek. Pak jsme šli 

s Andym do přírody a psali anglicky vše, co 

Andy uviděl.  

Třetí den jsme po snídani šli zpívat. Po 

chvilce pauzy jsme hráli kuželky – NINE PINS. 

Po obědě jsme se koupali aAndymu jsme sbírali žáby. Plavali jsme na kládě a na kánoi. Na 

poli jsme sbírali kameny, pak malovali na silnici, co se nám za celou tu dobu nejvíce líbilo. 

U ohně jsme opékali špekáčky a tam nás Andy pasoval na šamany, žabí muže a ženy/královny 

a krále nejslabší vůle prvního stupněa potom jsme šli spát. 

Čtvrtý den jsme posnídali a potom jsme opisovali, co nám Andy napsal na tabuli. 

Během pauzy se chystaly ceny. Pak jsme šli znova do jídelny a tam se začaly sčítat body. 

1. místo získali FIVE BEAUTIES, 2. RED DEVILS, 3. ENGLISH STARS. Jako 4. se 

umístili CHILLI GYROS a jako 5. byli SOUR LEMONS. V jednotlivcích měli 3. místo Sylva 

a Martin z Louky. 2. místo měla Verča a 1. místo Mirka. Potom, co jsme snědli dorty, jsme se 

šli všichni vyfotit. Pak jsme dali Andymu do auta batohy a vyrazili na cestu. (Kdybyste měli 

někdy šanci tam jet, určitě to zkuste !!!!). 

 Mirka 

 

 

Půďák 
povídka 

 

,,…a pak, jakmile se odhodlal vylézt ze své skrýše, vysál jsem ho speciálním 

přístrojem na strašidla, který jsem sám vynalezl a nazval ho „Duchalov“.“ Děda už mi zase 

vyprávěl své historky. Můj děda má zvláštní povolání, kvůli kterému si o něm lidé myslí, že je 

blázen. Je totiž lovec duchů a strašidel. Už od mala jsem věřil na strašidla, přestože mě rodiče 

nestrašili jako ostatní děti. Jen děda mi vždycky říkával, že jestli nepůjdu brzo spát, přijde si 

pro mě Jezinka. Nebo jestli se nevrátím do oběda domů, unese mě Polednice. „A už dost tati! 
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Nevykládej mu ty nesmysly!“ Rozčílil se táta. Táta nenáviděl dědovy historky, protože na 

Nevykládej mu ty nesmysly!“ Rozčílil se táta. Táta nenáviděl dědovy historky, protože na 

strašidla nevěří. Pokaždé, když mi děda povídá o strašidlech, táta ho okřikne a naštve se. 

Dědu to vždycky hrozně mrzí, ale nikdy se mu nepovedlo tátu přesvědčit, že strašidla existují. 

I přesto mi dál vypráví své zážitky a ukazuje svou 

rozsáhlou sbírku encyklopedií o strašidlech jak 

domácích, tak zahraničních. 

 Jednoho dne táta hledal svůj zimní kabát. 

Prohrabal snad všechny skříně v domě, ale nenašel ho. 

Vypravil se tedy na půdu. Vyšel po schodech ke dveřím 

půdy a pomalu otočil klíčem v zámku. Šel jsem potichu 

za ním. Sledoval jsem, jak opatrně našlapuje. Všude bylo 

moře prachu. Táta našel, co hledal. Otevřel velkou starou 

almaru a vytáhl z ní svůj zimní kabát. Najednou jsem 

spatřil, že táta něco uviděl v nejtemnějším koutu půdy. 

Zaostřoval zrak a mrkal, jakoby nemohl uvěřit vlastním 

očím. Podíval jsem se tím směrem, kde jsem ho objevil! 

„To je přece…týjo…to je PŮĎÁK! To je to strašidlo z dědovy encyklopedie!“ Řekl jsem 

nahlas. „Takže ho taky vidíš!“ Oddechl si táta. „Jo, vidím ho. Podívej, jak se pomalinku 

pohybuje. Kdybys nezalezl až k téhle almaře, ani bychom si nevšimli, že tady je.“ Půďák se 

pomaloučku šinul okolo nás, jako bychom tady ani nebyli. Táta ho jen nevěřícně sledoval. 

„Takže oni fakt existují. Jak jsem jenom mohl svého otce podezřívat z toho, že je blázen?! 

Musím se mu jít okamžitě omluvit a říct mu o Půďákovi!“  Táta seběhl schody a hledal dědu. 

Zespoda jsem slyšel, jak táta chrlí omluvná slova. Pak jsem slyšel jen, jak ho děda poplácal po 

zádech. Já mezitím dál zkoumal Půďáka. Pohyboval se tak lehce, že mě to až hypnotizovalo. 

Vytáhl jsem dědův vynález „Paranormalphotography“ (ještě že jsem ho vzal s sebou nahoru), 

což je vylepšený fotoaparát, který zachycuje i to, co je neviditelné pro normální foťák, 

a namířil ho na něj. Zmáčkl jsem tlačítko a z přístroje vyšlehl rudý záblesk. S Půďákem to ani 

nehnulo a dál pokračoval ve své vycházce. Nechtěl jsem ho nějak obtěžovat, i když jemu bylo 

očividně úplně jedno, jestli je někdo na půdě nebo ne, a proto jsem opustil místnost, zavřel 

dveře a zamkl. Pak jsem seběhl schody s paranormal foťákem (tak jsem tomu říkal já) za 

dědou. Děda mi fotku vyvolal a já si ji pověsil na nástěnku. Od té doby chodíme já i táta 

s dědou na každý „duchalov“. 
 

 Michelle 
 

 

Jak jsme se výborně pobavili na divadle 
 

25. května 2012 k nám do školy zavítalo Divadélko 

pro školy z Hradce Králové. Pro první stupeň a školku si 

herci připravili Africkou pohádku aneb Podivuhodná 

dobrodružství doktora Holuba o českém cestovateli 

a dobrodruhovi Emilu Holubovi. Pro druhý stupeň to bylo 

představení Legenda V + W aneb Příběh Osvobozeného 

divadla, ve které nás seznámili s nejznámějšími 

divadelními hrami dvojice autorů Jiřího Voskovce a Jana 

Wericha. Na následující stránce se můžete podívat na 

fotky z obou představení. 
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Expedice Orchidej 2012 
 

 Letošní Expedice Orchidej byla 

velmi dobrodružná, což by člověk při 

botanické exkurzi asi nečekal. Stejně jako 

loni nás na této vycházce provázel lektor 

ze Vzdělávacího a informačního střediska 

Bílé Karpaty (VIS Bílé Karpaty). 

Jmenoval se Vladimír Šácha a připravil 

pro nás trasu plnou orchidejového 

překvapení i těžkého překonávání strmého 

terénu, který Čertoryje nabízejí.  

 Ráno jsme vstávali velmi brzy. Ne, 

že by na nás vstavače (české označení 

čeledi orchidej) nepočkaly, ale proto, že jsme autobusem už před půl sedmou, kdy ještě 

většina z vás spí, odjížděli směrem na Lučinu. Ve Strážnici jsme přestupovali a tady se k nám 

přidal i náš průvodce a už v autobusu na Lučinu začal poznávat, kteří z nás jdou na procházku 

s nadšením a kteří se jí účastní víceméně nedobrovolně.  Po 8. hodině jsme vystoupili 

u přehrady Lučina a vydali se přes Čertoryje po svých zpátky k domovu. Co bychom to ale 

byli za badatele, kdybychom tu cestu prošli přímo bez odboček ke vzácným rostlinám. 

 I když k první vzácné orchideji to 

nebylo vůbec daleko. Na svahu, kde se 

v létě opalují návštěvníci Lučiny, tam, kde 

by vstavače hledal jen málokdo, jsme našli 

první úlovek. Jednalo se o prstnatec 

pleťový. Protože orchideje vyrůstají jen na 

specifickém podkladu a v České republice 

už je takových oblastí jenom pár, patří 

k nejohroženějším a nejvzácnějším 

rostlinám, které u nás rostou. Je jasné, že 

jsme je netrhali, ale zato fotografií jsme si 

pořídili hned několik. To těmto krásným 

rostlinám nevadí, ještě se na vás budou při fotografování jakoby usmívat a naparovat svoje 

dlouhé stonky, abyste měli co nejlepší záběr. 

 Při první zastávce jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavostí o Bílých Karpatech, ve kterých všichni 

žijeme. No, netrvalo dlouho a dostali jsme se k hranici 

Národní přírodní rezervace Čertoryje, která patří 

k nejbohatším květnatým loukám v celé střední Evropě. 

Hned za cedulí, která rezervaci značí, jsme našli další dva 

vzácné druhy vstavačů. Nejdříve to byl odkvetlý vemeník 

a o pár kroků dál jsme v plném květu zahlédli několik 

kousků vstavače vojenského, jednoho z nejhezčích 

vstavačů vůbec. 

 Potom už jsme se vydali na louky, které byly 

naším cílem. A tady na nás číhala první překážka – 

přebrodění Járkovce (potoka, který ústí do Lučiny). Tento 

nelehký úkol jsme elegantně (rozumějte bez pádu do 

vody) zvládli. Následovalo rozhodnutí, jestli riskneme 

Vstavač vojenský 
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krkolomnou cestu ke střevíčníku pantoflíčkovi. Protože nejsme z cukru a nerozpustíme se, 

krkolomnou cestu ke střevíčníku pantoflíčkovi. Protože nejsme z cukru a nerozpustíme se, 

vydali jsme se sice delší, zato obtížnější trasou, abychom ho našli. Jaké bylo nakonec naše 

zklamání, když jsme v trávě u stromu zahlédli střevíčník již odkvetlý. Na druhou stranu jsme 

ale byli rádi, že jsme si tuto cestu vybrali. 

Kousek nad ním měl náš průvodce 

možnost nám u velké mokřiny vysvětlit, 

od čeho získaly Čertoryje svůj název (lidé 

si dřív nedokázali vysvětlit, proč se čas od 

času v těchto místech sesune půda, a tak 

začali říkat, že to tam v noci „čert ryje“ 

a zkomolením tohoto označení jsme 

dospěli k dnešnímu názvu). Dali jsme si 

svačinku a pokračovali. Než se tak ale 

stalo, pár z nás si všimnulo, že svačíme 

poblíž zajímavé žluté květiny. Začali jsme 

se zajímat, co to tu roste, a zjistili jsme, že jde o kosatec různobarvý (další unikát, který nám 

pravidelně vyrůstá za humny).  

Jeden z důvodů, proč je dobré si na poznávání 

květeny Čertoryjí s sebou vzít průvodce z VIS Bílé Karpaty 

je i to, že s nimi se člověk nemusí pohybovat pouze po 

vyznačených trasách, ale díky povolení, které má, je možné 

procházet loukami křížem krážem, pouze s tou podmínkou, 

že půjde o malou výpravu a všichni její členové se budou 

pohybovat tzv. husím pochodem, tedy pěkně jeden za 

druhým, aby zbytečně nic nepošlapali. Tímto typem 

pochodu jsme absolvovali zbytek naší cesty. Nejdříve to 

byl velmi strmý výstup na jeden z menších vrcholků 

Čertoryjí, kde jsme si oddechli při další aktivitě, a to při 

sestavování historie naší krajiny na obrázcích, které nám 

náš lektor rozdal. Sluníčko bylo stále výš nad obzorem, 

jeho paprsky začaly být neúprosné, a tak jsme jenom 

přivítali další přestávku na občerstvení ve stínu dubů 

u myslivecké chaty nad Kněždubem. Tady jsme ale také 

nelenili. Podebatovali jsme o hospodaření v krajině 

v minulosti, zahráli jsme si obří pexeso, a nebo například 

tichou hru, ve které dvojice kreslily stejné obrázky.  

Po krátkém odpočinku nás čekala 

další etapa. Na ní jsme se seznámili 

s posledním vstavačem – rudohlávkem 

jehlancovým. Bohužel, zatím nekvetl. Ale 

i tak byl krásný. V okamžiku, kdy jsme 

prošli úzkým remízkem, se před námi 

otevřela fascinující krajina Čertoryjí. Sice 

jsme se v ní už nějakou tu hodinku 

pohybovali, ale to co jsme zahlédli teď se 

nedalo s ničím jiným srovnat. Okolo 

rozlehlé louky a v nich nepravidelně, 

působivě posazení velikáni – duby.  

Ale nic naplat, museli jsme dál. 

Kosatec různobarvý 
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A protože jsme se opět rozhodli pro cestu dobrodruhů, čekalo nás brodění číslo 2. Tentokrát 

A protože jsme se opět rozhodli pro cestu dobrodruhů, čekalo nás brodění číslo 2. Tentokrát 

to byla Radějovka, která nám stála v cestě. Tato pasáž cesty se už bez úhony neobešla. 

Naštěstí to ale odnesla jenom zablácená bota. Poslední stoupání, které nás čekalo, bylo 

vražedné – polední slunce, nedostatek vody, hlad, převýšení více než 70 m na necelém 

kilometru, vysoká tráva, husí pochod (zadní partie našich spolužáků a paní učitelek jsme znali 

nazpaměť), kilo bláta, které si každý nesl s sebou jako nechtěnou památku, k tomu se začaly 

ozývat hlasy „kdy už tam budeme?“,… No, myslím, že na tuto fázi naší výpravy raději 

všichni zapomeneme. Ale v okamžiku, kdy jsme uviděli vrcholek obráceného stromu, jsme si 

pomysleli, že jsme zachránění, že do Malé 

Vrbky to zvládneme, i kdybychom měli 

„válet sudy“. U obráceného stromu jsme si 

na chvilku oddechli, zopakovali jsme, co 

jsme se dnes dověděli nového a vydali se 

cestou z kopce k domovu. 

 

Výsledky expedice:  

5 druhů vstavačů 

1 druh kosatce 

nepočítaně dalších druhů rostlin 

7 kilometrů v nohou 

2 přebroděné potoky (dobře, nebudu přehánět, malinké, ale opravdu malinkaté potůčky) 

14 párů zablácených bot (některým se bláto na kalhotách dostalo až do výše kolen) 

3 klíšťata 

0 obětí na životech 

co se ale vyčíslit nedá, jsou vědomosti a zážitky, které jsme po cestě získali 
 

 Petra Horáčková 
 

 

Zábava – OSMISMĚRKA 

 

Vyškrtej v osmisměrce všechny výrazy z legendy a získáš názvy dvou ………………………. 

Legenda: husa, kachna, kohout, kos, koza, králík, kráva, kůň, labuť, lev, los, opice, ovce, pes, 

prase, puma, rak, slepice, slon, sup, sýkora, tuleň, tygr, vlaštovka, vrabec, zebra, žirafa, 

žralok. 

 

K K S O L A R O K Ý S L R 

V O O A N CH A K O Ň H A A 

R L P K O Ň K D Č E U B K 

A A Ý R E Ů L K K L S U V 

B R A C A K O Z A U A Ť O 

E Ž I P R S R G Y T P Z T 

C P U Á S L E P I C E H Š 

O M L E V O V C E B S A A 

A Í P U S N Ž I R A F A L 

K O H O U T D A V Á R K V 
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Mladé Horňácko 

 

S pásmem „Velikonoce a šlahačka“ vystoupil Krahulíček na jubilejním 40. Ročníku Mladého 

Horňácka. Děti z našich tří dědin předvedly v citlivě sestaveném pásmu všechny známé 

velikonoční zvyky. K vidění bylo „vynášení Moreny“ i „Létečko“, řezání proutků, „rapotání“, 

velikonoční umývání děvčat v potoce, barvení vajíček, pletení „korbáčů“ a samozřejmě 

„šlahačka“. Nechyběl ale ani zpěv. V období půstu to byl táhlý zpěv děvčat, jehož čistotu 

a jemnost ocenil nejeden posluchač. V neděli na vzkříšení zazněl radostný zpěv z kostela 

a potom, protože půstu už bylo dost, i krátká sestava sedláckých. Nakonec, samozřejmě až po 

skončení „šlahačky“, si malá a velká děvčata ještě společně zatancovala.  
 

 Pavel Gráf 
 

 

Výlet ZOO Lešná 
 

V pátek 8. června se celý 1. stupeň vydal na školní výlet do ZOO Lešná. Odjezd byl 

v 8.00 hod. od školy. Do Lešné jsme dorazili kolem půl desáté, koupili jsme vstupenky 

a začali jsme prohlídku ZOO. Jak se nám ZOO líbila, to nejvíce vystihují právě děti: 

 

 

 

 

 

 

Natália Zelenková, 4. třída 
Byl to krásný výlet. Nejvíce se mi líbili papoušci 
a opice. Ale všechna zvířata byla krásná. A nejlepší 
bylo, když jsme šli do voliéry s papouškama a do 
lanového centra. Byl to krásný výlet. 

Jitka Pavlincová, 2. třída 

Nejvíc se mi líbili tučňáci, protože jsem je 

nikdy neviděla. Líbily se mi i opice, žirafy 

a zebry, protože byly roztomilé.  
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 Martina Sečková 

 

 

Noc ve škole 
 

14. 6. v 18.30 hod jsme se po velkém 

těšení a přípravách sešli před školou, abychom 

započali noční rej plný zábavy a zároveň tím 

dětem navodili atmosféru prázdnin 

a prázdninového campu. Hned po příchodu si 

děti ve svých třídách našly místečko na spaní. 

Jako správní trampové ovšem jen ve spacáku 

a na karimatce. Ihned po „zabydlení“ jsme 

všichni společně vyrazili, díky překvapivě 

krásnému počasí, na hřiště. Následovalo 

slavnostní zahájení akce a první hry. Snad se 

děti nasmály stejně jako my učitelé, zvláště při 

taneční soutěži.  Dále také při míčových hrách 

a různých hrách pohybových, které dětem 

rozproudily krev v žilách a připravily je na další, 

tentokráte hrůzostrašnou akci – Stezku odvahy. 

Ale ještě než se toto vyvrcholení večera 

započalo, bylo třeba vyčkat na hlubokou noc. 

Čekání si děti zpříjemnily pěkným filmem, 

zatímco paní učitelky měly prostor a čas stezku 

pořádně přichystat. Přesně ve 22 hod. vycházeli 

první odvážlivci na trasu. Tu ovšem paní 

Jitka Malečíková, 4. třída 

Nejvíc se mi líbil papoušek Ara, 

protože byl krásně barevný. Ale 

i jiná zvířata byla krásná. 

Anonym 
Nejvíc se mi líbila žirafa, i když už ji znám a líbí se 
mi proto, že je tak velká a hezky zbarvená. Také se 
mi líbily rybičky, byly hezky zbarvené a zajímavé. 
Nejlepší zážitek byl, když se na Tomáše vymočil 
lemur.  

 

Veronika Šilhavá, 5. třída 

Bylo to super! Chtěla bych znovu vidět hady. Nejvíce se mi líbit lemur 

Král Jeliman a potom had a zámek Lešná. Bylo to prostě super!! Dobrá 

byla i lanová dráha, na které jsme se moc vyblbli a vyřádili. 

 

Mirka Macková, 5. třída 
Nejvíce se mi líbili 
lachtani, žirafy, lemuři 
a anakondy. Tato zvířata 
se mi líbila nejvíce, protože 
je neuvidíme jen tak ve 
volné přírodě. Toto ZOO se 
mi líbí ze všech nejvíce, 
protože je krásně přírodně 
udělané. Má moc zvířat, 
které jsou vzácné, ale my 
to moc nevnímáme. 
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učitelky nikomu nedarovaly.  Kostra čekající v přítmí šaten vyděsila nejednoho účastníka. 

učitelky nikomu nedarovaly.  Kostra čekající v přítmí šaten vyděsila nejednoho účastníka. 

Cílem stezky byl podpis u tří svíček. Snad si děti svůj kostrbatý podpis později poznaly  

Během stezky paní učitelky nabyly dojmu, že už děti dostatečně unavily a je čas jít spát. Ale 

opak byl pravdou a snaha utišit a uspat rozdováděné, zážitky naplněné děti byl opravdu velký 

oříšek. Ale i přesto doufáme, že si děti užily hezký večer ve škole a budou na něj vzpomínat 

s radostí.    

 Hana Zahradníková 
 

 

Dramatický kroužek 

Kouzlo přátelství 
 

Od ledna školní dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Bětky Matulové nacvičoval 

svoje letošní představení. Jak už všichni víme, byl to muzikál, ve kterém účinkovali žačky 

5. až 9. třídy. Všechny se svých rolí zhostily velmi svědomitě, při nácviku se výborně bavily, 

na páteční generálce vychytaly poslední 

mouchy, kterých jsme si my diváci, ani 

nevšimli a v sobotu odehrály téměř 

profesionální představení. My vám teď 

přinášíme fotografie jak ze zkoušek, tak 

i z páteční generálky.  
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 Petra Horáčková 
 

 

Můžete se těšit na … 
 

Nakonec pro vás máme jednu pozvánku. Na některý z posledních školních dnů 

letošního školního roku chystáme výstavu, na které si budete moct prohlédnout podpisy 

známých osobností, které sbírá Andrea Urbanová z 9. třídy a o své úspěchy se s námi podělí 

další žačka této třídy Adéla Sedlářová, která nám přinese ukázat sbírku pohárů, které získala 

během své kariéry běžkyně.  

 

 

Zábava 
 

Najdi 10 rozdílů 
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Tajenka 
 

 

Legenda: 

1. Malá hora 

2. Eso 

3. Maminka telátka 

4. Tatínek kůzlátka 

5. Velké nádoby na vodu 

6. Nádoba na zalévání záhonů 

7. Součást dveří 

8. Pohádky často končí rčením „ Zazvonil zvonec a pohádky je ……. 

9. Domácí zvířátko podobné myšce 

 

 

SUDOKU 
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Křížovka  
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Spoj čísla od 1 po 72 a zjistíš, jaký se pod čísly skrývá obrázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdi cestu z bludiště 
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POKUD BYS CHTĚL NA TOMTO ČASOPISU NĚCO ZMĚNIT, PŘIDEJ SE PŘÍŠTÍ 

ROK K NAŠÍ REDAKČNÍ RADĚ!!! 

 

POKUD MÁŠ NÁPAD, JAK BY SE MOHL ČASOPIS ZMĚNIT NEBO MÁŠ 

ZAJÍMAVÉ MYŠLENKY NA OBSAH PŘÍŠTÍCH ČÍSLA ŠoKu, NEVÁHEJ – 

ZAVOLEJ, NAPIŠ, PŘIJĎ!!! 

 

I TY SE MŮŽEŠ 

PODÍLET NA PŘÍSTÍM 

ČÍSLE ŠKOLNÍHO 

ČASOPISU!!! 
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