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A je to tu: vánoční 
svátky jsou už nějakou 
chvíli za námi a přišel 
k nám nový rok. Po svá-
tečním odpočinku plném 
cukroví a dárků se ale už 
musíme vrátit do běžné 
reality. Pro všechny to byl 
sice šok, ale rychle jsme si 
na školu a brzké vstávání 
zase rychle přivykli a ti, co 
to zatím ještě nezvládli, rych-
le se vzbuďte! Spoustu nás 
toho ještě letos čeká. Obzvlášť 
deváťáky: ti se letos budou 
muset snažit bez chyb vyplnit 
přihlášky a následně podat svůj 
nejlepší výkon na příjímacích zkouš-
kách na jejich vysněné střední školy či 
gymnázia. Tak nám tedy prosím držte 
palce, štěstí a vědomosti jsou pro nás 
teď tou hlavní prioritou! Dostat se 
na střední, nebo si alespoň zařídit dobrý 
základ do budoucího života, je velmi 
důležitou součástí přání všech studentů. 
Snažme se tedy co nejvíce.  

Navíc se teď uzavíralo první polole-
tí, takže už máme dost veškerých oprav 
známek a zkoušení u tabule (no a naš-
těstí hned potom přišly pololetní prázd-
niny a hned na ně navazovaly úžasné 
týdenní prázdniny jarní).  

Za námi je i spousta dalších zajíma-
vých aktivit, o které se s vámi chceme 
v Dušanovi podělit. Už máme po Třík-
rálové sbírce, žákovský parlament vy-
hlásil a zorganizoval „den beze zbytků“ 
v naší školní jídelně, jako obvykle se tu 
dozvíte mnoho dalších informací 
od drbů a brebtů až po nějaké ty zají-
mavosti o zvířatech, knihách a jiných 
zájmech našich redaktorů. 

Přejeme Vám krásné počtení!                                                      
Gaju 

 Přivítání v novém roce! 
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… Davidem Ulrichem 

Čau, vítá vás vaše Klaudi. Určitě si 
pamatujete na minulé rozhovory s paní 
zástupkyní a paní ředitelkou. Teď žen-
skou roli vystřídá role mužská, jedná se 
o našeho družináře z 3. oddělení.  

Mnozí mu říkají Dawe, ale věděli 
jste, proč se rozhodl být družinářem 
nebo co říká na nové kolegy?  Pokud ne, 
vůbec to nevadí, protože teď se to dozví-
te.  

Dawe je „jiný“ v dobrém slova 
smyslu, např. v tom, že si nenechá říkat 
pane družináři. Zkrátka na to jde jinak 
než ostatní. Na první pohled působí přá-
telsky a mile. Nebudu to dále zdržovat, 
jdeme na to! 

Náš rozhovor s … 

Proč jste se rozhodl být družiná-
řem? 

Byla to náhoda, tak jako se v životě 
dějí. Už od střední školy jsem chtěl 
dělat nějakou práci s dětmi. Začalo to 
na staroveském táboře. 

 
 
Jak dlouho Vám trvalo, než jste se 

tady zorientoval? 
Jezdím na staroveský tábor už ně-

kolik let, jsem vedoucí a ve Staré Vsi 
mám hodně kamarádů, proto to pro mě 
bylo jednodušší, než kdybych nastou-
pil na jinou školu. 

 
Jaký vliv na Vás mají děti? 
Určitě pozitivní vliv, částečně jsou 

pro mě inspirativní a rozvíjejí moji 
osobnost. 

 

Co říkáte na Vaše nové kolegy? 
Nejvíc k srdci mi přirostl pan učitel 

Havránek, ostatní kolegové jsou super, 
jelikož mi každý den předávají cenné 
rady a zkušenosti pro učitelskou profe-
si. 

 
 

Ptali jsme se dětí,  

jaký mají názor na Dawa. 

 
„Dawe je prima a super.“ 
 
„Máme ho nejradši, protože je 

hodný a je s ním sranda.“ 
 

Klaudi  a Dadi  
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Volgiáda 

 
Jestli nevíte, co je to Volgiáda, 

tak vám to řeknu. Volgiáda je matema-
tická soutěž, která se odehrává na Gym-
náziu Volgogradská v Ostravě-
Zábřehu. Letos se odehrával už 3. roč-
ník a my jsme byli u toho. Na tuto sou-
těž, která proběhla 18. prosince, jsme 
vyrazili čtyři jako hrdí reprezentanti 
naší staroveské školičky. Jak to všech-
no proběhlo? 

 
Jel jsem ráno autobusem na křižo-

vatku a vystoupil jsem, už tam byli 
moji kamarádi a kamarádka. Jmenovali 
se Michal Hrabovský, Maxmilián Ďat-
ko a Kateřina Dostálová a samozřejmě 
jsme jeli s paní učitelkou Janou Bohá-
čovou.  

Pak nám přijel autobus a jeli jsme 
asi 10 minut. Pak jsme vystoupili na 
zastávce. Museli jsme přejít na druhou 
stranu a viděli jsme malý obchod, 
tak  jsme neodolali. Paní učitelka nám 
tam koupila lízátka, a pak jsme se 
od prodavačky dozvěděli, že prý její 
dcera šla taky na tu matematickou sou-
těž. Šli jsme z obchodu na tramvaj, 
pak jsme zase vystoupili a už jsme 
viděli budovu, kde se soutěž odehrá-
vala.  

Bylo to velké gymnázium, 
tak jsme šli. Zní to jednoduše, 
ale my jsme to gymnázium obchá-
zeli jako tupci, protože jsme ne-
mohli najít vchod. Když jsme 
konečně našli vchod, tak jsme 
šli dovnitř, ale zjistili jsme, 
že to ještě nemají připra-
vené a že jsme tam moc 

  brzo. Tak jsme si tam sedli a čekali 
jsme asi 5 minut, pak nás vyfotili a šli 
jsme do místnosti, kde se soutěž ode-
hrávala. 

Celkem soutěžilo 15 týmů, pak tam 
přišel jeden pán, který nám řekl pravi-
dla. Měli jsme na to 1 hodinu, úkolem 
bylo vypočítat několik slovních úloh. 
Některé úlohy byly těžké a některé 
docela jednoduché.  

Soutěž skončila a za 10 minut bylo 
vyhlášení výherců. 

Na prvním místě se umístil tým 
Provazňáci (ZŠ Provaznická 64), 
na druhém místě se umístil tým Mi-
nimozci (ZŠ Ostrava-Proskovice) a na 
třetím místě se umístil tým 3 a ½ tečky 
(ZŠ Kosmonautů 15). My, skvělí repre-
zentanti Staré Vsi, jsme skončili na 14. 
místě z 15, takže jsme nebyli poslední, 
a pak jsme jeli zase domů.  

 
Řekl jsem si, že není důležité vy-

hrát, ale zúčastnit se.  
Adm 

Události a komentáře 
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Tři králové 

 
Na 6. ledna se slaví svátek Tří králů. 

Tři králové – Kašpar, Melichar a Bal-
tazar – navštívili Betlém krátce po na-
rození Krista a přinesli mu dary: zlato, 
kadidlo a myrhu.  

Svátek připadá 
na 12. den Vánoc 
a jím také Vánoce 
končí. Svátek Tří 
králů upomíná oka-
mžik, kdy se Kristus 
zjevil nejen izrael-
skému národu, 
ale všem.  

V katolických 
zemích (a taky u nás 
ve vesnici) se 
o  tomto svátku píše 
posvěcenou křídou 
na dveře domů 
zkratka K†M†B†. 

A jak tento den probíhal očima 
koledníka? Zeptali jsme se naší re-
daktorky Verči.  

No, jako první bych určitě měla říct, 
že jsem byla Melichar a dávala jsem 
zlato - pro nás to byly bonbony, ostatní 
nesli mydlu - mýdlo a něco na kadidlo - 
toaleťák . Kašpar byl můj starší 
(bohužel starší) brácha - on je ale doo-
pravdy kašpar  a Baltazar taťka.  

Nejdříve jsme jeli k babičce - hlavně 
pro stoličku. Já a Dan jsme moc malí - 
ale já se řídím pravidlem „já jsem ma-
lej, ale šikovnej“.  

Otevírali nám všichni - a dokonce 
s radostí - a všichni nás zvali dovnitř. 
Samozřejmě jsme byli jen u rodiny 
a blízkých (hlavně sousedů). Když jsme 
se vrátili domů, šli jsme koledovat 
na naši ulici, a u naší sousedky Marušky 
jsme se zdrželi až do devíti večer. 

 
NaMe a Black Wolf 

Ilustrace: Black Wolf 

Události a komentáře 
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Vánoční koncert 2018 
 

Vánoční koncert proběhl 20. 12. 
2018 jako každý rok se konal ve staro-
veském kostele. Pro žáky naší školy, 
přesněji pro 2. stupeň, se odehrál dopo-
ledne a pro veřejnost od čtyř hodin od-
poledne. Na koncertě jsme přivítali naše 
sousedy ze slovenské Rakové a polské 
Twardorzeczky. Také vystoupili 
školkáčci z mateřské školy, naši sboris-
té, flétnisti, Malá a Velká Ondřejnica.  

Mezitím, co probíhalo vystoupení 

v kostele, někteří naši a slovenští žáci 
jeli na exkurzi po Staré Vsi a do Staré 
školy v Kozlovicích. Po příjezdu 
do školy se vytvořily smíšené česko-
slovenské skupinky a ty se věnovaly 
různých aktivitám. O tomto výletě se 
dočtete v článku Přijeli k nám Slováci! 

Zakončení koncertu i společného 
programu se odehrálo v šest hodin večer 
v naší jídelně, následovalo už jen louče-
ní a pro přátele z Polska a Slovenska asi 
dvouhodinová cesta domů. 

   Ami 

Košatecké divadlo  
 

Jestli nevíte, o co jde, nevadí, 
dneska Vám o divadle něco řek-
nu. Takže abych začala!  

Košatecké divadlo funguje už 
od roku 2002 a vede je paní Iva Chme-
líčková. Divadélko má během roku 
mnoho představení, naposledy byla 
u nás ve škole hraná Princezna Ko-
loběžka. Naši obětaví vedoucí šijí kos-
týmy, vyrábějí kulisy, vymýšlejí hudbu 
i osvětlení. My je za to zlobíme 
při zkouškách. Konstrukce divadla 

na výměnu opony a kulis byla dříve 
zapůjčovaná od SHŠ Keltik, ale po ně-
jaké době si divadlo koupilo svoji.  

Každý rok se první představení 
(neboli premiéra) hraje na maškarním 
plese v Košatce. Potom divadélko ces-
tuje po sousedních školách nebo růz-
ných ústavech. Letos, jelikož začínáme 
s pohádkou Dvanáct měsíčků, se máte 
na co těšit. Maškarní ples bude 21. 3. 
2019 v kulturním domě v Košatce. Bu-
deme moc rádi, jestli se přijdete podí-
vat! 

Divadlo budeme hrát také tady ve 
staroveské škole a v červnu na obecních 
slavnostech, takže snad Vám nic neu-
nikne! 

Těšíme se na Vás! 
 

Adelajda  
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Události a komentáře 

Přijeli k nám Slováci! 

 
Dne 20. 12. 2018 jsme u nás přivítali 

návštěvu ze Slovenska a já a skupina 
dalších dobrovolníků jsme dostali 
za úkol být jejich společníky. 

Poprvé jsme se setkali s našimi slo-
venskými vrstevníky ve vestibulu školy. 
K nějakému sbližování ještě nedošlo, 
spíše jsme byli rozděleni na dva tábory, 
Česko a Slovensko. Až u zámku jsme se 
navzájem pořádně prohlédli. Prohlídka 
zámku mě osobně hodně bavila, mám 
rád historii naší obce a myslím, že by ji 
měl znát každý občan. Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých věcí o našem 
zámku, například to, že existovalo slovo 
výserník, které označuje místo, kde se 
za starých časů vykonávala potřeba - 
a tím je taky náš zámek výjimečný, jeli-
kož při úpravách bylo nalezeno tako-
vých starobylých záchodů více.  Navští-
vili jsme i pana starostu a ten nám po-
vykládal, co se chystá do budoucna. 

Po návštěvě zámku bylo na čase 
vyrazit směr Kozlovice a Hukvaldy. Za 
jízdy nám pán učitel sdělil pár informa-
cí, třeba o Brušperku, či Ondřejnici, 
mám na mysli řeku, ne taneční soubor. 
Na prvním místě v plánu byly Kozlovi-
ce, nelichotivě a zkomoleně z němčiny 

taky nazývané Capindorf (asi víte, co je 
cap, k tomu si přidejte dorf – vesnice), 
zde jsme navštívili Starou školu. Rozdě-
lili jsme se na dvě skupiny, přibližně půl 
na půl a pomíchaně. Já osobně si ne-
můžu stěžovat, dostal jsem se do pro mě 
více atraktivní skupiny. 

Naše skupina navštívila nejprve ex-
pozici, ve které byly různé zajímavé 
historické církevní předměty. Dole nás 
čekala starobylá školní třída: to zděšení, 
když jsem viděl ty tabulky a křídy! Až 
se mi z toho točila hlava, naštěstí písem-
ka byla odložena. Ale jednu věc si zajis-
té užili všichni, až na mě: rákosku. Co 
V/vám na to řeknu, milí čtenáři - jako 
správný dobrodruh jsem se musel nechat 
potrestat tímto pověstným nástrojem, 
ovšem pan učitel byl mírný, tak to ani 
nebolelo. Ale rákoska do škol, to není 
špatný nápad! Aspoň jednou za život by 
si to měl každý zkusit.  

Po cestě zpátky nás donutila neho-
rázná zima a ukrutný mráz vynechat 
návštěvu Hukvald (a taky to bylo díky 
tomu, že jsme zapomněli obědy). Tak 
brzký návrat jsme využili na prohlídku 
kostela, kde jsme viděli i podzemní 
hrobku. Jakmile jsme se vrátili z kostela, 
tak si hned Slováci šli do dílen vyrobit 
pěkné upomínkové adventní výrobky. 
Další a očekávanou věcí na programu 
byla pro někoho svačina, pro někoho 
oběd. Na to si velmi dobře pamatuju, 
tam jsme se seznámili už výborně, do-
konce jsme se i zasmáli.  

S plnými žaludky a úsměvem jsme se 
rozdělili do tří skupin a v těch skupinách 
ještě do skupinek po třech, většinou dva 
Slováci a jeden Čech. Chalani, to je slo-
vensky kluci, si mě vybrali do jejich 
skupinky a tímto činem začala opravdo-
vá sranda. Naším úkolem bylo vyplnit 
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Máme zvětšit písmo? 
Vyhrála odpověď NE – nezvětšujte pís-
mo. Máte dobrý zrak  
 
Jaká rubrika ti chybí?  
O čem by ses chtěl dozvědět? 
Vyhrála odpověď: „Chtěli bychom více 
drbů!“ To je fajn, ale nezapomeňte, 
že je potřeba nám různé drby a brebty 
házet do schránky, aby bylo o čem psát. 
Také chcete více informací o Anime, 
redaktorka Dadi bude určitě ráda. Máte 
zájem i o rubriku na téma vesmír, proto 
se s redaktory domluvíme, jestli na toto 
téma vytvoříme novou rubriku. 
 
Vadilo by ti, kdybychom zrušili rubriku 
„Drby“? 
Vyhrála odpověď ANO. Drby tedy ne-
rušíme, ale doufáme, že nás různými 
vtipnými historkami a přebrebty budete  
hojně zásobovat. 
 
Víš, že můžeš vkládat svoje nápady 
a připomínky do schránky Dušana ve 
vestibulu? 
Převahu měla odpověď ANO. Proto se 
těšíme na vaše příspěvky. 

HoBo 

Výsledky dotazníku: Co 

změnit v Dušanovi? 

 
Máme tady odpovědi na 8 otázek, 

které jsme vám rozdali ve třídách. 
Otázky byly všechny pečlivě přečte-

ny a největší úspěch měly tyto vaše ná-
zory: 

 
Líbilo by se ti zvětšit stránky z A5 
na A4? 
Vyhrála odpověď NE – nemáme zvětšo-
vat. Necháme teď velikost stránek stej-
nou. 
 
Máme změnit typ písma? Na jaký?
Převahu měla odpověď NE – tudíž vy-
hrála. O změně písma tedy taky zatím 
uvažovat nebudeme. 
 
Máme změnit barvu nadpisů? Jaká je 
nejlepší? 
Většině z Vás by se líbila červená. Re-
dakční rada váš požadavek projedná. 
 
Jakou barvu by sis do Dušana přál?
Vybrali jste zelenou barvu, ta vám asi 
taky chybí. Probereme to v redakci. 

test o historii naší vsi a zámku. Některé 
otázky nám daly zabrat, ale společně 
jsme to zvládli.  

V tělocvičně si všichni zahráli fotbá-
lek. Můžu s klidem konstatovat, že všu-
de je to stejné, ty holky budou jen kecat 
a radši sedět místo toho, aby hrály. Ná-
vštěva informatiky byla asi tou nejzá-
bavnější činností, co se mi ve škole 
mohla stát. Rozhodně nedoporučuju 
vyučujícím nám dát text a říct upravit 
podle sebe, hned mi bylo jasné, jak to 
provedeme. Samozřejmě některé práce 
byly povedené a podle zadání, ale ta 
naše určitě ne. Můj bídný pokus to na-
psat ve slovenštině moc nevyšel, takže 
vznikl nový jazyk a s předlohou to ne-

mělo nic společného, ale zasmáli jsme 
se neskutečně.  

Musím uznat, že ten den jsem se 
hodně nasmál, poznal nové lidi, naučil 
se něco nového. Doufám, že se 
s chalanmi ještě uvidím. 

Martin,  9.A 
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Svět techniky 

 

Ve středu 16. 1. 2019 probíhal ve 
Světě techniky ve Vítkovicích výukový 
program zaměřený na fotosyntézu a šifry. 
Na výuku jela celé 6. A, k ní pár žáků 
z 7. A na doplnění počtu. Výuka probíha-
la ve speciálních učebnách právě ve 
„velkém“ Světě techniky. Já jsem byl 
zapsaný na šifrách a nebyl jsem na foto-
syntézu, tak jsem o výpomoc poprosil 
„spoluredaktorku“ Naty Mertovou. Naty 
(NaMe) byla zapsaná na fotosyntézu, tak 
vám program popíše. 

 
NaMe: Nejdříve jsme si šli odložit 

své batohy k oknu, potom jsme si šli ob-
léknout pláště a měli jsme si vzít takové 
barevné pytle. Poté jsme si měli sednout 
před interaktivní tabuli a měli jsme pozo-
rovat dokument o fotosyntéze. Zhruba po 
10 minutách jsme si vyzkoušeli, jestli 
uvidíme v různých barvách světel duhu.  

Opět po 5 minutách jsme si šli sed-
nout ke stolu. Po seznámení s předměty, 
co byly na stole, jsme si zkoušeli vytvořit 
preparát (víte, co to je? – preparát je 
sklíčko, kde je vložený předmět, který 
můžeme mikroskopovat). Preparáty jsme 
si sami vyráběli tak, že jsme si na pod-
ložní sklíčko kápli kapku vody a do ní 
jsme si pinzetou utrhli lísteček z rostliny, 
kterou jsme měli ve zkumavce 

Události a komentáře 

před sebou. Lucka, naše lektorka, nám 
dala krycí sklíčko a ukazovala nám, jak 
dáme na podložní sklíčko krycí sklíčko. 
Dále jsme si zapnuli lampu, kterou kaž-
dá dvojice měla na své straně lavice, ale 
abychom mohli mikroskopovat, museli 
jsme si zapnout mikroskop.  

Dále jsme si vzali list, na který jsme 
si natřeli lak, a nechali jsme ho za-
schnout. Pak jsme si zapnuli lampu 
a hotový preparát jsme dali pod lampu, 
ale museli jsme dávat pozor, abychom 
preparát nespálili. Po chvilce jsme pre-
parát dali pod mikroskop a začali jsme 
mikroskopovat. 

 
Nyní popíšu já, jak probíhala výuka 

šifer. 
Hobo: U vchodu do Světa techniky 

jsme odložili věci do šaten, seznámili 
jsme se s naší paní učitelkou a šli jsme 
do třídy. Ve třídě jsme odložili batohy, 
usadili jsme se do lavic a začali jsme 60 
minut dlouhou výuku, jak dekódovat 
šifry a jak je naopak zase kódovat, jak 
můžeme převádět čísla z desítkové sou-
stavy do dvojkové soustavy a mnoho 
dalších zajímavých věcí.  

Paní učitelka nám dala taková dvě 
kolečka (jedno větší, druhé menší), na 
kterých byla abeceda, my jsme si je 
měli dát tak, ať je písmenko A na ma-
lém kolečku ve stejné pozici jako na 
velkém kolečku.  

A dostali jsme slovo, které máme 
kódovat (například: ahoj). Paní učitelka 
nám pak poradila, o kolik míst máme 
malé kolečko posunout po nebo proti 
směru hodinových ručiček. Poté jsme 
zadaná slova kódovali.  

Opak kódování je dekódování. To 
je prakticky taky slovo odšifrování. 
Máme například větu: ELSN 
DHVEZM ZEW HYWER – a máme 
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Zkus taky kódovat a odměna tě nemine! 
 

Na závěr tady máme pro vás takový menší kvíz. Máte zde 3 slova, která musíte 
zakódovat (kódovat) a 4 slova, která musíte dekódovat. Všechna slova, abyste je 
měli správně a mohli také slova dekódovat, se řídí pravidlem, že písmenko A = P. 

dekódovat… Paní učitelka nám znovu 
poradila, o kolik si máme posunout ko-
lečko po směru hodinových ručiček. 
Konkrétně o 4 místa, tudíž A = E. My 
jsme dekódovali a vzniklo nám slovo 
AHOJ ZDRAVI VAS DUSAN (ahoj 
zdraví vás Dušan). 

 

Po výuce fotosyntézy/šifer jsme 
měli zhruba 2-3 hodiny na volné pro-
cházení Světa techniky. Mohli jsme si 
vyrobit svoji vlastní lžičku, vyzkoušet, 
jaké to je být kameramanem, či jsme 
mohli uvádět zprávy o počasí na pro-
gramu ČT D (Česká televize – Déčko). 

Hobo a NaMe♥ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Slova na KÓDOVÁNÍ (zakódování) 

POLOLETI ………………………... 

MASOPUST ……………………….. 

SANKOVANI ……………………… 
 

Slova na DEKÓDOVÁNÍ 

KPATCINC  ………………………. 

JCDG  ……………………………... 

WGDBCXRT ……………………... 

EGTSYPGX  ………………………. 

Všechna slova jsou BEZ  
DIAKRITIKY! (Bez háčků a 
čárek) 

 
Tuto část s kvízem vyplňte a 
vystřihněte nebo opište odpo-
vědi. Potom svůj lístek s odpo-
věďmi vhazujte do schránky 
Dušanových zápisků do  
KONCE března!!!   

 
Lístky musí být podepsané!  
Za všechny správné odpovědi 
SLADKÁ ODMĚNA. 
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Všeználek 

Ahoj, žáci 7.A psali před Vánocemi 
svou první letošní kontrolní slohovou 
práci. Jaké měli téma? Jednoduše řečeno 
– zajímavé: tato práce obsahovala cha-
rakteristiku spolužáka.  

Práce byla o vzhledu, povaze a cel-
kově vnějším a vnitřním popisu osoby 
a její přímá a nepřímá charakteristika. 
Některé práce byly pěkné, ale jak to tak 
bývá, některé dopadly hůř. Tady vám 
představíme ty krásné slohové práce. 

 

Spolužák Samuel 
 

Pro svou slohovou práci jsem si vy-
bral člověka, který je mi velmi blízký. Je 
to můj dobrý kamarád, který se mnou 
chodí do třídy a jmenuje se Samuel. 
Všichni mu však říkají Samko.  

Samkovi je stejně jako mi? Tedy 12 
let. Je vysoký asi 155 cm a má štíhlou 
postavu. Vlasy má kratší, černé barvy. 
Na obličeji jsou výrazné jeho hnědé oči 
s dlouhými řasami a tmavé obočí. Má 

úzké rty a malý nos.  
Samko upřednostňuje sportovní ob-

lečení. Nejraději nosí rifle a trička růz-
ných barev, ale někdy si oblékne i košili 
a společenské kalhoty. Na nohou nosí 
nejčastěji sportovní obuv. Stále chodí 
pěkně oblečený a upravený.  

Jeho největším koníčkem je sport. 
Velice rád jezdí na kole a dělá na něm 
různé triky, které jsou někdy až nebez-
pečné. Rád jezdí také na hory, protože 
ho hodně baví lyžování. Jeho velkou 
zálibou je také plavání. Ve škole ho baví 
tělocvik a matematika.  

Samka považuji za milého, chytrého, 
vtipného a stále usměvavého člověka. 
Musím zmínit také jeho upřímnost 
a dobrosrdečnost. Je to kamarád, který 
nezkazí žádnou srandu. Je s ním stále 
zábava. Můžu se mu také se vším svěřit. 
Vím, že mi vždy, když potřebuji, poradí 
a pomůže. Samko je mezi našimi spolu-
žáky velmi oblíbený a má hodně kama-
rádů. Myslím si, že ví, čeho chce 

Náš školní parlament 
 

Od začátku letošního roku funguje 
na naší škole čerstvá novinka: školní 
parlament. Tvoří ho vybraní zástupci 
všech tříd starších ročníků.  

Parlament pořádá schůzky pravidel-
ně co čtrnáct dní. Jeho úkolem je vyře-
šit potíže ve škole, takže pokud máš 
nějaký problém, určitě zajdi za zástup-
cem a on tvůj problém vyřeší. Nedávno 
jsme řešili slavný „bezezbytkový den“ 
a aby opravdu nic nezbylo, vybrali jsme 
si pomocí ankety to, co máme nejradši - 
řízek s bramborovou kaší. Den dopadl 
velmi dobře, pár tříd opravdu nemělo 
žádné zbytky.  

Řešíme 
i jiné pro-
blémy, třeba co na škole 
zlepšit, a nejvíce stížností 
(když nezapočítám mobily) bylo na okna, 
prý se špatně otevírají. Nevím, jaký je 
názor ostatních, ale mně se naše okna líbí. 
Dále jsme si vyříkali názory na to, aby 
byla dvě jídla v jídelně, držení dětí učiteli 
po přestávce … z toho všeho mi jde hlava 
kolem.  

Je toho hrozně moc, takže určitě neza-
těžujte paní ředitelku nějakým žalováním 
jako třeba: „Paní ředitelko, on řekl spros-
té slovo!“ Paní ředitelka si naopak stěžo-
vala na to, že nezdravíte, vy ostudy! !  

Black Wolf 

Události a komentáře 
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Máme rádi zvířata 
Ahoj, jsem tu zase se svou rubrikou 

o zvířatech. 
 Možná jste si všimli, že v prvním 

a druhém čísle tato rubrika nebyla, je 
to proto, že jsem nemohla najít vhodné 
zvíře, které by bylo dost zajímavé, aby 
se vám líbilo. A dne 23. 11. jsem se 
konečně dokopala k tomu, abych něja-
ké zvíře našla, a vzpomněla jsem si na 
místní výstavu drobného zvířectva, kde 
nám paní učitelka říkala o činčilách. 
A tak je tady máte!  

Činčily v do-
spělosti dorůstají 
až 35 cm bez ocasu. 
Ocas dorůstá asi 20 
cm, tím pádem činčila 
i s ocasem měří až 55 
cm a váží až 600 g.  

Srst je světlá až tmavě šedá. Délka 
života v přírodě se pohybuje okolo 18-
22 let, v zajetí je to poměrně kratší, do-
žívá se 4 až 8 let. 

Dadi  

v životě dosáhnout.   
Jsem moc rád, že ho mám za kama-

ráda a trávíme spolu hodně času.  
Musím říct, že mám velkou radost, 

že jsem Samka tady ve škole poznal. 
Dominik, 7.A 

 

Spolužačka Amálie 
   
Amálku jsem si vybrala, protože je to 

moje dobrá kamarádka a také se známe  
nějakou tu dobu. Příští rok jí bude třináct 
let. Bydlí v Košatce. 

Je středně vysoká, štíhlé postavy.  
Její vlasy jsou tmavé rudé a docela dlou-
hé. Má malé uši, velké zelené oči a men-
ší pusu. V puse má rovnátka. Má velký 
nos. 

Amálka je kamarádská, veselá, spo-
lečenská a někdy až moc upřímná.  

Občas působí nejistým dojmem. 
V některých situacích neví, jak reagovat. 
Ráda se seznamuje s novými lidmi 
a vždycky je s ní sranda. Její velkou 
zálibou je muzika, může svěřit mě proto-
že si navzájem důvěřujeme. 

I když jí moc zpěv nejde, bez muziky 
by se asi neobešla. V její oblibě je taky 
malování. Malování ji baví, a proto se 
rozhodla chodit do školy malování. Ob-
léká se moderně a miluje nakupování.  

Někdy, když si nevím rady, (vždy) 
mi pomůže a můžu se jí svěřit se vším 
a mám jistotu, že to nikomu neřekne. 
A ona se zase může svěřit mně protože 
si navzájem důvěřujeme. 

Barbora, 7.A 
 

Spolužačka Kača 
 

Moje spolužačka, kamarádka Kača, 
je vyššího vzrůstu. Má oválný i trochu 
kulatý obličej, na kterém jsou pihy 
a krásné oči. Rty jsou úzké a zuby bílé. 
Má dlouhé a rovné zrzavo-hnědé vlasy. 
Kača je stejně jako já ze Staré Vsi nad 
Ondřejnicí. 

Kača je strašně milá, hodná, milosrd-
ná, nebojácná a má hodně dobrých vlast-
nosti. Vždy, když mám nějaký problém, 
můžu se jí se vším svěřit a pokaždé mi 
pomohla. Je chytrá, má ráda matematiku 
a češtinu v oblibě moc nemá. Mezi její 
koníčky patří hra na kytaru, kreslení, 
zpěv a tančení. 

 Mám ji ráda, je vtipná a pořád se 
směje. Máme stejný smysl pro humor 
a myslím, že si rozumíme ve všem, vždy 
se pochopíme. Tohle byla moje nejlepší 
kamarádka, je prostě úžasná a byla bych 
smutná, kdyby se jí něco stalo a přišla 
bych o ni. 

Michaela, 7.A 
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Recenze na videohry 

PAYDAY CRIME WAR  
 
Tohle je recenze spíš pro ty, co mají 

rádi střílečky typu policajti proti zlodě-
jům. Hra je o tom, že zloději musí ote-
vřít tři bedny, které jsou zavřené. Musíte 
je otevřít tak, že máte stroj, který otevře 
bedny, ale musíte počkat 50 sekund. Ale 
dva jsou vedlejší a jeden velký, ten se 

Připravili jsme si pro vás recenzi na 
takovou herní klasiku, jmenuje se  

 

Neighbours from hell 

(Sousedé z pekla) 

 
    Celé roky hodnému sousedovi 

Woodymu ničil svět zlý soused Rottfei-
ler a on si řekl dost! Zavolal si reality 
show. Přijela k němu dodávka 
s kamerou a takhle začíná příběh. Pak se 
začne natáčet. Ale ještě jsme vám ne-
řekli, jak začíná hra.  

     Začíná to tak, že máte postupně 
levely a děláte na souseda naschvály, 
jako například: nastavíte mýdlo na zem, 
ucpete záchod toaleťákem, dáte místo 
svíčky dynamit, podřežete zlému souse-
dovi křeslo a tak dále… Skvělá hra pro 
lidi, které štve jejich soused. Když vás 
chytí soused, tak vás zmlátí a začíná 
nová hra. 

Soused má pořád stejný okruh, takže 
pak máte výhodu a můžete získat sošku 
za to, že jste nejvíce naštvali souseda. 

Moje zkušenost je taková, že tu hru 
už jsem dohrál, ale musím vám říct, že 
u nějakých levlů musíte hodně uvažo-

otevře za 80 sekund, což je, musím říct, 
docela hodně času.  

Ale teď k poldům. Poldové mají 
chránit bedny a můžou stroje zlodějů 
i zastavit. Jenom jednou se mi při testo-
vání stalo, že náš tým otevřel tři bedny.  

Máte 8 postav, za které můžete hrát: 

vat. A teďka hraju druhý díl a ten se mi 
trochu víc líbí, protože je propracova-
nější a odehrává se na pláži a je na ní 
jedna věc, která je dobrá, že někdy vás 
zlý soused vyhodí do vzduchu a přeži-
jete. Důvod, proč neudělám recenzi na 
druhý díl, je ten, že by se některé věci 
opakovaly. Hra byla vydána v roku 
2003 firmou JoWooD Entertainment. 

 
Adm & Olík 

Ilustrace: Olík     
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Sbal se... 

4 zloděje a 4 policajty. Jména zlodějů 
jsou Dallas, Hoxton, Chains, další jmé-
na jsem nenašel.  

Máte tam i bedny, ze kterých může-
te něco dostat: menší, které se otevírají 
3 hodiny, větší se otevírají 8 hodin, což 
je hodně dlouho.  

Můžete si měnit oblečení a pancíř 
pistole.  

A ještě bych se vrátil k postavám. 

Každá postava má své vlastní schopnos-
ti. Třeba Chainse má schopnost, že rušič-
kou přeruší schopnosti jiných nepřátel.  

Hru vyrobilo v roce 2018 herní stu-
dio Overkill ve spolupráci se studii Bad-
fly a Starbreeze.  

Pro toto číslo s videohrami by to bylo 
všechno a těším se na vás v dalším čísle 
Dušana. Nazdar!  

Mtj 

… do muzea tvarůžků v 

Lošticích  u Olomouce 

 
Na dnešní výlet vyrazíme směr 

Olomouc. V tomto krásném městě 
bychom mohli navštívit spous-
tu zajímavých míst (Památka 
UNESCO — sloup Nejsvětěj-
ší Trojice, ZOO Olomouc, 
orloj atd.). Ale my Olomoucí 
jenom projedeme a vydáme 
se ještě asi 30 km na severo-
západ, konkrétně do Loštic. 
A v Lošticích navštívíme 
muzeum jedné známé 
„voňavé“ pochoutky. Ano, 
uhodli jste, je to Muzeum 
Olomouckých tvarůžků.  

Muzeum sice není extra 
velké, ale expozice je nová 
a hodně zajímavá. Dozvíte 
se všechno o historii výroby 
tvarůžků a celé firmy. Uvi-
díte nástroje a pomůcky, 
které se používaly a které se 
dodnes používají. Můžete si 
také vyzkoušet, jak se šlapal 
tvaroh. Podíváte se na film, 

ve kterém se dozvíte, co ještě o historii 
a současnosti tvarůžkárny nevíte.  

A nakonec to nejdůležitější – 
v prodejně tvarůžků si můžete zakoupit 
něco z dobrot, které se v Lošticích vy-
rábějí. 

A komu tvarůž-
ky nevoní, ať se 
těší na další 
výlet. 

 
HoBo 
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přestěhovala do Miami na Floridu.  
20. listopadu 2015 nazpívala s mla-

dým kanadským zpěvákem Shawnem 
Mendesem píseň „I Know What You 
Did Last Summer", která získala platino-
vé ocenění. V bulváru se šušká, že se do 
sebe Shawn a Camilla zamilovali, avšak 
co se děje dál, zatím nevíme.  

3. srpna 2017 vydali společně s ame-
rickým rapperem Young Thug píseň 
„Havana". Havana je hlavní město Ku-
by, ze kterého Camilla pochází, a v písni 
zpívá o tom, že polovina jejího srdce je 
v Havaně. 

 

Klaudi a Dadi  

Ahojky, máme tady další rubriku, 
tentokrát o zpěvačce Camille, tak si ji 
užijte. 

 

Camilla Cabello  

 
narozená 3. března 1997, celým jmé-
nem Karla Camilla Cabello Estrabao, je 
kubánsko-mexická zpěvačka a také 
bývalá členka americké dívčí skupiny 
Fifth Harmony. Je to zpěvačka, hudeb-
nice a autorka písní. 

Camilla se narodila v Havaně na 
Kubě. Do svých pěti let žila střídavě v 
Havaně a v Mexiku, než se její rodina 

Čarovná 

 
Ahoj, vítám vás opět v mojí rubrice 

pro knihomoly a v tomto čísle budu psát 
o knížce jménem Čarovná.  

Tuto knížku napsala spisovatelka 
Alex Finnová, která pochází z New 
Yorku. Tato knížka je o dívce jménem 
Kedra, která zjistí, že umí čarovat a že 
je čarodějnice.  

Příběh začíná v morové vesnici, kde 
všichni lidé umírají, jediná Kedra přeži-
je, protože čarodějky umírají jenom na 
oheň, a proto žijí spoustu let. Přijde čas 
a Kedra se rozhodne nastoupit na střed-
ní školu a má tam nejlepší kamarádku 
Emmu. Emma by chtěla pomoc, aby 
měla krásu, dobré známky, životní lás-
ku a světový mír. Ale nikdy se nic ne-
podaří úplně perfektně, ani s kouzly.  

A proto si musely každá projít těž-
kými a nebezpečnými chvílemi. 

Ami 

Pro knihomoly 

Zpěváci 

Bludiště 

Summer 
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Drby a brebty 

 Oliver Otáhal z 5.A nám 
usnul při vánočním kon-
certě. 
Dušan komentuje: 
No Oli, co děláš v noci? 

 
 Vzpomínáte si, jak se 

zde v drbech minule objevilo, že Tonda 
z 9.A si myslí, že Kočičku a pejska 
napsala Božena Němcová? Tak nyní se 
k nám dostalo, že si to prý nemyslí… 
tak tedy nevím, nevím, kde je pravda… 

 
 V 9.A si poslední dobou oblíbili hru 

s nafukovacími balónky. 
Dušan komentuje: Bacha, abychom si 
na této škole pomalu nezačali připadat 
jako v cirkuse  

 
 Kluk ze 7.A bije holky a kope do nich. 

Je to bolí a mu je to jedno. 
Dušan komentuje: To se ale vůbec ne-
dělá, holky se nebijou…  

 
 Doneslo se nám, že Kryštof z 8.A má 

spoustu obdivovatelek nejen z jeho 
třídy. Taky se povídá, že už byl spatřen 
s jednou z nich!  
Dušan komentuje: Zatím nevíme, kdo to 
je, ale určitě na to brzy přijdeme !  

 
 Vždy, když Dominika z 5.A pustí paní 

učitelka na záchod, vrátí se na kolenou 
a na těch kolenou má papuče, vypadá 
jako trpaslík. Paní učitelce se to moc 
nelíbí. 
Dušan komentuje: No poprvé to určitě 
byla sranda, tak snad to nedělá ještě 
do teď. Opakovaný vtip už přece není 
vtipem. 

 
 V 5.A je nový žák jménem Tadeáš, 

v 6.A je nová Nela, ve 3.A máme nové-
ho Richarda a v 2.A Gabriela.  

 Holka ze 7.A dostala na Valentýna 
přes 10 čokolád. 
Dušan komentuje: A rozdělila se? 

 
 V 9.A jsme se při hodině mohli dozvě-

dět, že neexistuje  baroko, ale raroko... 
 
 Natuš z 5.A chodí do herecké školy 

v Ostravě. 
 
 4.B si dne 15. 2. 2019 oblíbila hru 

„nonstop“. Je to hra, kterou vymysleli 
dva žáci z této třídy. Spočívá v tom, že 
někdo řekne stop, a ten, na koho ukáže 
prstem, musí stát jako socha a když 
někdo řekne nonstop, tak se může zase 
hýbat. Toto se občas děje i v hodinách, 
takže se zajisté pobaví i učitelé. 
Dušan komentuje: No teda, já bych se 
smál, až bych brečel… ovšem ne na 
pozici toho vyučujícího, tak nemyslete 
na legrácky a učte se, děcka! 
 

 Jeden žák nebo žákyně napsala, že 
jedovatý obojživelník je ptakopysk  
Dušan komentuje: To by mě zajímalo, 
jak takový ptakopysk podle tohoto 
žáka vypadá. 
 

 Paní učitelka Hermanová měla učit 
v 6.A angličtinu a místo, aby řekla: 
„Thank you, sit down,“ tak řekla rusky 
„zdrastvujtě“. 
Dušan komentuje: Pokračovali jste 
pak anglicky, nebo jste si dali hodinu 
ruštiny? 

�  
 V hodině němčiny v 7.A jedla jedna 

holka čokoládu. Pan učitel Havránek ji 
zabavil a prý snědl. 
Dušan komentuje: Mi se zdá, že pan 
učitel nerad sladké, tak jak to teda je? 
 

Gaju, Pigy, Lady Wifi 
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Křížovka 

Kneblová Barbora - Bažka 
Daňová Karolína - Gaju 
Pavliňáková Adéla - Adelajda 
Najzarová Dominika - Dadi 
Golková Amálie - Ami 
Borůvková Klaudie - Klaudi 

Redakční rada 

Summer, Abuk 

Slaná Veronika - Black Wolf 
Mertová Natálie - NaMe 
Bohoněk Jan - HoBo 
Volný Jakub - Abuk 
Štegnerová Natálie - Summer 
Otáhal Oliver - Olík 

Jančák Adam - Adm 
Bartoš Matěj - Mtj 
Zahrádková Johana - Pigy 
Petrošová Viktorie -  
Lady Wifi 


