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Zdravím všechny! Je tady nový rok 
i nové pololetí a s ním nové číslo Dušana. 
Úplně nevím, jak začít, protože píšu 
úvodník poprvé, ale věřím, že to nějak 
zvládnu.  
Tak tedy, víme, že za sebou máme 
vysvědčení!!! Máme za sebou všechny ty 
nervy a teď už jenom „pohodička“. 
KAŽDOPÁDNĚ! V tomhle čísle se zase 

dozvíme spoustu věcí, např. jako vždy 
DRBY, na které si všichni brousíme zuby
, nebo tady máme novou rubriku 

FILMY A SERIÁLY, které povedou NaMe 
a estertyl. Taky tady narazíme na 
videohru, kterou napsal MATTHEW a 

Domis, nebo si vyluštíme KŘÍŽOVKU. 
Popovídáme si o Novoroční  laťce, 

nemůžeme zapomenout na rozhovor, 
kterého se ujala esteryl a Pomy01.  
Na co ale OPRAVDU NEMOHL NIKDO 
ZAPOMENOUT je, že máme po jarních 
prázdninách a je načase začít zase myslet, 
stejně tak jako si přečíst náš časopis. Tak 

s chutí do toho (a kdybyste ho četli 
v hodině, tak nezapomeňte, že vás může 

vidět učitel, tak mu ho dejte přečíst taky ).  
#Iva 

Do nového pololetí s novou rubrikou 
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… panem školníkem Zdeňkem Mertou 

 

Ahoj, zdravíme vás v dalším čísle našeho časopisu… 
Tentokrát jsme si pro vás připravily rozhovor s naším 
panem školníkem. Přejeme vám hezké čtení  

 

V KOLIK HODIN VSTÁVÁTE? 
„Vstávám v 5:00.“ 
 

STIHNETE RÁNO KAFE? JAKÉ SI DÁVÁTE? 
„Ve škole v 7:30 piju kávu. Mám rád  
kávu Velvet.“ 

ŠTVE VÁS RÁNO OTEVÍRAT ŠATNY? 
„Myslíte skříňky? Tak to ano.“ 
 

CO VŠECHNO NA ŠKOLE ODEMYKÁTE ? 
„Odemykám hlavní vchod, boční vchod, 
vestibul a schodiště.“ 
 

BAVÍ VÁS BÝT ŠKOLNÍKEM? JAK JSTE SE 
DOSTAL K TÉTO PRÁCI? 
„Baví mě dělat školníka. Tuto práci jsem 
dostal náhodně.“ 
 

KOLIK LET DĚLÁTE TUTO PRÁCI? 
„Pracuji tady už 6 let.“ 
 

MÁTE NĚJAKÉHO OBLÍBENÉHO UČITELE? 
„Mám rád všechny.“ 

Náš rozhovor s ... 

Události a komentáře 

Dostali jsme vízo, pololetí je za námi 

O CO VŠECHNO SE STARÁTE? 
„Starám se o celou školu a přilehlé 
pozemky.“ 
 

HRAJETE NĚJAKÉ HRY? JAKÉ MÁTE RÁD? 
„Rád hraji karetní hry.“ 

 

CO DĚLÁTE O VÍKENDU? 
„Pracuji okolo domu atd.“ 
 

JAKÉ JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO? 
„Sním úplně všechno (nenechávám 
zbytky!).“ 
 

Děkujeme za rozhovor! 

Pomy01 a estertyl 

Dne 30. 1. 2020 se rozdávalo 
vysvědčení. Moc jsem nečekal, že budu 
mít samé jedničky, protože některé byly 

těsně od dvojky. Ještě před 
vysvědčením měla proslov paní 
ředitelka a paní zástupkyně. Poté se 
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dělaly různé soutěže, například kolik je 
žáků na 2. stupni, a kdo to uhádl, tak 
dostal nějakou odměnu. Pouštěla se 
různá videa a ještě vznikl jeden projekt 
s názvem Srdce s láskou darované kvůli 
tragické střelbě ve Fakultní nemocnici 
v Ostravě.  Abych podpořil tuto školu, 
tak bych chtěl, abyste dali hlas tomuto 
projektu, hlas můžete dát přes odkaz 
na stránkách školy. 

 Teď jdeme ale k něčemu 
veselejšímu. Jeden žák z 9. třídy v ten 
den konečně pochopil, v kolik hodin se 
chodí do školy . A to až teď 
na vysvědčení! Sice nevím, jak 
vysvědčení dopadlo na 1. stupni, ale 
můžu vám říct, jak to bylo na 2. stupni.  

Začneme od 6. třídy. Tam měli dva 
žáci samé jedničky z 21 žáků. V 7. třídě 
mělo samé jedničky 5 z 28 žáků. 
Posouváme se k 8.A, v této třídě měli 
samé jedničky 2 z 15 žáků a v 8.B měl 
jeden žák samé jedničky. Jsme 
u posledního ročníku, a to je devátá 
třída. Tato třída měla nejvíce žáků, kteří 
měli samé jedničky, což si zaslouží 
velkou pochvalu. Samé jedničky mělo 
6 z 25 žáků. 

 Přeju všem samé jedničky 
do dalšího pololetí! Loučí se s vámi 

Adam. Čau! (Poznámka - článek vznikl 
právě v den vysvědčení) 

Aďa 
 

Rozdávání vysvědčení očima 
NaMe 
 

První pololetí je za námi. První tři 
hodiny se sedmá třída učila ruštinu 
a němčinu, fyziku a matematiku. Poté 
jsme šli dolů a sledovali video, co si pro 
nás připravily paní zástupkyně s paní 
ředitelkou. Po videu si na nás paní 
ředitelka s paní zástupkyní připravily pár 
otázeček. První otázka byla, jak se pan 
školník jmenuje, tuto otázečku jsem 
věděla, a tak si mě paní ředitelka 
pozvala dopředu a dala mi přívěšek na 
klíče. Spolu s dalšími čtyřmi otázkami 

přibyli ještě další čtyři výherci.  
Na poslední hodinu jsme už šli 
do tříd, naše paní učitelka 
rozdala pěti žákům samé 
jedničky a pochvalu třídního 
učitele a 16 žáků prospělo 
s vyznamenáním. 

NaMe 

A prvňáčci dostali jejich 
první vysvědčení. 
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Události a komentáře 

Školní ples očima dětí 

Ano, už to všichni víme, visí to ve vestibulu a 
nikdo se nemohl dočkat, jak to dopadne. Je to 
v pořadí už druhá soutěž o nejhezčí a nejlépe 
provedený obrázek, nyní na téma Školní ples očima 
dětí. Každá třída měla jiný návrh, jinou techniku, 
jinou představu, jak by ples měl vypadat – a to je 

na tom to nejlepší. 
Rozhodnutí bylo jen na vás. Všem se výtvory moc 
povedly, nejlepší by bylo, kdyby vyhráli všichni. Tohle by 
ale nebylo možné, jelikož nemáme tolik odměn a 
s vyhlašováním bychom tady byli do večera.  
Ale pozor! Rozhodli jsme se udělit cenu naší redakce! 
Vyhrávají tyto obrázky – tamtarará! – za první stupeň 
záhadná škraboška, které bohužel chybí číslo, a za druhý 
stupeň číslo 55 s nádhernou tanečnicí. Takže pokud jste 
autorem jednoho z těchto obrázků, přijďte si do kabinetu 
p. uč. Chrástkové pro malou odměnu. Gratulujeme 
výhercům! 

Black Wolf 

Předání srdce rodině ze Staré Vsi 

V prosinci minulého roku Ostrava, a vlastně s ní i celá Česká republika, zažila 
ve Fakultní nemocnici v Ostravě nešťastnou událost. 

V den, kdy se neštěstí stalo, byl na nesprávném místě i náš bývalý žák se svým 
strýcem. Oba jsou z naší obce Stará Ves nad Ondřejnicí a někteří žáci a zaměstnanci 
je osobně znají. Náš bývalý žák se po zranění domů vrátil, ale jeho strýc, bohužel, 
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ne… Proto jsme se rozhodli, že jim 
vyrobíme a věnujeme srdce v rámci 
projektu Srdce s láskou darované. 

Andělé, kteří vznikli z našich rukou 
napatlaných barvou s hvězdičkou na 
čele, vypadali  krásně. Rodina, které 
jsme srdce předávali, byla nadšená. 

„Srdce s láskou darované“ jsme 
vytvořili ze zbytků kartónů. Na 
vystřižené srdce jsme nalepili vatu. Pak 
jsme v naší družině společně napatlali 
barvu na naše ruce a obtiskli jsme je na 

Události a komentáře 

Jak probíhá dabing  
 

V minulém díle jsem vám 
slíbila napsat něco o dabingu.  

Co to vlastně dabing je? 
Film, který je natočený 
v zahraničí a mluví se v něm cizí 
řečí, se musí namluvit do 
češtiny, abychom textu 
rozuměli. 

Před Vánoci jsem propůjčila svůj hlas 
holčičce Dorce ve vánočním příběhu 
Veselé Vánoce. 

A jak to probíhalo? 
V nahrávacím studium jsem seděla 

sama za stolem, na kterém v televizi 
běžel příběh a minuty s textem v cizím 
jazyce. Měla jsem i český text 
s minutami, mikrofon a na uších 
sluchátka, abych se mohla  dorozumívat 
s pánem, který můj hlas natáčel. Takže 
když v textu byla napsáno - 19:56 Bílá 
vločka, tak jakmile se na obrazovce 
ukázal čas 19:56, musela jsem říct Bílá 
vločka.  

Tady jsem zjistila, jak je český jazyk 
těžký! Vyslovovat správně dlouhé 
a krátké samohlásky, měkké a tvrdé i/y 
nebo vyslovovat ž, š, č, ř atd. K tomu 
všemu ještě mluvit vesele, smutně, 
překvapeně, šťastně, ustaraně anebo 
zvědavě. A věty tázací, rozkazovací, přací 
a zvolací. Mluvit více a méně hlasitě…. 

To mi dalo práce! Vypadá to 
jednoduše, ale vůbec není! Přesto: bylo 
to zajímavé a něco nového jsem si zas 
vyzkoušela.  

Příště vám povím něco o hraní 
s loutkami.                                                                                                       

Summer 

naše srdce. Vznikli tak andělíčci a na ty 
jsme přilepili zlaté hvězdičky. Pak nám 
srdce postupně usychalo. Na vatu jsme 
také přilepili hvězdičky. A aby to bylo 
ještě více zajímavější a hezčí, tak jsme se 
rozhodli, že dáme kolem toho našeho 
srdce svíčky, které jsme osobně zapálili, 
a tím bylo jasné, že SRDCE NEHASNOU. 

HLASUJTE PRO NAŠE SRDCE, 
ABYCHOM RODINU JEŠTĚ VÍCE POTĚŠILI 
A ABY BYLA ŠŤASTNĚJŠÍ.  HLASOVAT 
MŮŽETE NA  STÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY. 

Pomy01 



6                                                                                       Dušanovy zápisky 

Všeználek 

Už se vám někdy zdálo 
o lichožroutech, chlebožroutech 
a jiných? Právě o tom měla psát 7. třída 
krátké vyprávění. Za domácí úkol bylo si 
vymyslet vlastní smyšlené strašidlo 
a napsat o něm právě to vyprávění. 
Tady máte dvě z nich… 

HoBo 
 

Už sedm let se probouzím 
s nejistotou. Vždy se bojím o jednu věc. 
A to, že v průběhu dne se mi ztratí 
svačina. To je práce chlebožrouta. Tento 
tvor vypadá jako chleba, 
který má v sobě 
zelený salát, 
rajčata a 
mrkev. Oči má 
vykulené jako 
dvě vejce. Má 
také velkou 

hrozivou pusu. Když dostanu chuť na 
svoji svačinu, nemůžu ji najít. Je to 
proto, že chlebožrout jí jenom svačiny. 
Nejraději má chleba, ale sní taky třeba 
palačinky a sušenky. 

Anonymní sedmák 
 

No já jsem si vymyslela Kloboučníka. 
Kloboučník je klobouk, 
který má jedno velké 
oko a malou pusu. 
Kloboučník žužlá 
vlasy, chutnají 
mu všechny, ale 
nechutná mu 
pleš, protože 
tam nemá co 
žužlat. Musíte si ho koupit, stojí jen 360 
Kč. Myslím, že to je dobrá věc, protože 
se vám umývají vlasy při chůzi. 

Anonymní sedmačka 

POZOR, AŽ PŮJDEŠ KOLEM LVA! 
 

Když jsem byla menší, byla jsem 
s rodiči v ZOO. Bylo krásné slunečné 
počasí a my se procházeli areálem 
a pozorovali zvířata. Nejvíce mě zaujal 
pavilón opic a žiraf. 

Dorazili jsme také k části, kde byly 
v klecích šelmy. Dnes už mají šelmy 
modernější výběhy. Tenkrát bylo kolem 
klecí jen zábradlí, které mělo zabránit 
návštěvníkovi v přístupu až ke kleci. 

Došli jsme ke kleci, ve které byl lev. 

Zřejmě se hrozně nudil, protože chodil 
ve výběhu pořád dokola. Stála jsem tam 
s maminkou a dalšími lidmi a sledovali 
ho. Najednou všichni začali ustupovat 
od klece. „Kam všichni jdou?“ ptala 
jsem se maminky. „Já nevím. Asi je už 
nebaví se na něj dívat, jak chodí pořád 
dokola.“ Najednou se lev zastavil přesně 
naproti nám a ukázal nám svůj zadek. 
Najednou lev zvedl ocas a začal čůrat – 
ale jak! Z klece vystříkl oblouk moči 
přímo na nás!! „Pozóóóóóóór,“ volá 
maminka a jen tak tak jsme uskočily. 

Něco ze sedmičky... 

Něco ze šestky… 
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Něco ze čtenářského klubu... 

Přesto na nás několik kapek dopadlo. 
Všichni kolem nás, včetně taťky, se 

nám začali smát. No, kdo mohl tušit od 
lva takový vodotrysk? Já jsem se 

rozbrečela a maminka mi říká: „Nebreč, 
kdo může říct, že ho počůral lev!?“ 

Z toho plyne ponaučení – POZOR 
NA LVA, KTERÝ VÁM UKAZUJE ZADEK! 

Natálie, 6. třída 

Ve čtenářském klubu se nejen čte, ale také tvoří. Vybrali jsme pro vás dva komiksy. Autor 
prvního komiksu si nepřeje zveřejnit jméno, ale i přesto stojí jeho komiks za přečtení. 
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Všeználek 

tam moje babička a dědeček a my jsme 
byli natěšeni, protože oba rádi loví ryby.  

A tak jsme šli k Nechranicím, kde je 
nádrž (to je takové obří jezero).  A stala 
se nečekaná věc! Na mém prutu mi 
tahala ryba, a protože jsem neměl prut 
zabrzděný, tak mi spadl na zem. A já 
jsem rychle ten prut zvednul a ulovil tu 
vychytralou rybu.  

A to je vtipná příhoda z mých jarních 
prázdnin. 

Domis 

V pondělí 2. 2. jsme jeli přes celou 
Českou republiku, abychom přespali 

v karavanu u jezera. A ta cesta 
trvala 4 a půl hodiny. Když 

jsme dojeli, tak jsme si 
vybalili pruty na ryby, 

spacáky a pití. 
Čekala nás 

S tebou mě baví svět 

Tento film je velmi vtipný a taky veselý. Jedná se o pánskou jízdu tří otců. Jejich 
manželky si myslely, že svěřit vlastní děti do rukou otců bude katastrofa. A tak se 
pánové rozhodli si otevřít mateřskou školku v zimním ráji. Jejich výchovné metody 
jsou velmi svérázné a vyvolávají plno zmatků a úsměvných situací. Když ale 

Moji budoucnost plánuji už od sedmi 
let. Někdo chce být kuchařem, číšníkem, 
ale já chci být milionářem.  

Můj názor na vzdělání je takový, 
že se učit nebudu. Chápete? Na co bych 
se učil, když vyhraju Sportku. Já jakožto 
člověk, co chce mít rodinu, bych měl mít 
vzdělání. Ale na co, když člověk 

Něco z devítky... 

vyhraje?!? Můj názor na vzdělání a práci 
je, že nechci práci ani vzdělání. Učit 
se mě nebaví a pracovat taky ne! Svoje 
bydlení si představuju takhle. Vířivka, 
bazén, sauna, tobogány, sushi bar a tisíc 
sluhů. A víte, proč to všechno chci? Bo!!! 

 
Tomáš, 9. třída 

Jak mě ryba přechytračila aneb zážitek z prázdnin 

Filmy a seriály 
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Slunečná 
 

Je to český seriál, který začala vysílat Česká 
televize 11. ledna 2020. 

HERCI: Eva Burešová, Barbora Jánová, 
Marek Lambora… 

O čem seriál je? Na statku ve vesnici 
Slunečná žijí Popelkovi. Starají se o statek, 
který slouží také jako penzion, hospoda a 
výrobna kozího sýru. Po smrti otce Popelky 
mezi sestrami Týnou a Sylvou začne boj o 
rodinné dědictví. Sylva chce statek prodat, ale 
Týna ho chce zachovat. Potom přijeli Pražáci 
z cyklistického závodu. Pan Janek se zakouká 
do Týny a vsadí se s kamarádem, kdo první okouzlí Týnu. Nikdo to zatím nevyhrál. 
Další díly můžete sledovat na Primě v úterý a čtvrtek ve 20:10. 

 

Seriál se mi moc líbí a je vtipný. Moje hodnocení: 4,5/5  
estertyl 

manželky přijedou do hor „na kontrolu“, jestli jsou jejich děti vůbec v pořádku, jestli 
nejsou nemocné, dochází k vážným sporům. Manželky se v horském středisku 
objevují vždy nečekaně a také se jim nelíbí, co jejich muži vyvádějí. Matky, které 
nově nabytá svoboda těší jen na pár dní, jsou ale po přepadové návštěvě na horách 
zděšené. Tři ješitní chlapi se změní v kluky a vymýšlejí bláznivé hry ve sněhu, kterých 
by se mohli i sami účastnit.  

 

Nejvtipnější hlášky z filmu:  

 „Matýsek se pos*al“. Tato příhoda se 
stala ve vlaku, jak byli na cestě do hor.  

 Jeden ze tří otců koupal chlapečka 
a ten kluk povídá:  „Maminka mi 
vždycky sundává bačkůrky, když mě 
koupe“.  

 Podobná je příhoda, když se vydali na procházku po horách a holčička povídá: 
„Maminka mi sundává bačkůrky, když jdeme do sněhu.“   

 Michal, jeden ze tří otců, se rozjel na lyžích z kopce dolů a narazil do kadibudky. 
 

Můj názor na tento film je velmi dobrý, dívám se na něj strašně ráda a často se u něj 
směji. Hodnotím 5* z 5. 

NaMe      
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… na Plzeňsko 
 

V tomto čísle Dušanových zápisků bych vás 
chtěl pozvat do západních Čech, konkrétně do 
Plzně a okolí. 

Když se řekne Plzeň, každého hned napadne 
Plzeňské pivo (Prazdroj a Gambrinus). Fanoušky 
železnice a MHD určitě napadne také firma 
ŠKODA TRANSPORTATION. Ale v Plzni toho najdete mnohem více. 

Na náměstí Republiky stojí katedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží 
u nás. Kdo hádá, že měří přes 100 metrů, hádá správně. Její přesná výška je 102,26 
metru. Nedaleko katedrály uvidíte renesanční radnici, která je jako náš zámek 
zdobena figurálními sgrafity. 

Jak už jsem zde načal, tak budeme pokračovat v pivovarech. Tak třeba 
Pivovarské muzeum, to se nachází 
v historickém jádru města v původním 
domě z 15. století. Na dvoře muzea se 
nachází vstup do historického podzemí. 
V okolí si můžete zajet např. na gotický 
vodní hrad Švihov. Na hradě se natáčela 
oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku.  
V příštím čísle se můžete těšit na článek 
ze zahraničí. 

HoBo 

Sbal se... 

Zase tu máme ty hry. A samozřejmě, jak je zvykem, budou to v tomto čísle dvě. 
Například uvidíte nejnovější titul od Rockstaru Red Dead Redemption a také hru 
World of Tanks. 

World of Tanks 
 

Je to hra patřící mezi akční bitvy s tanky z druhé světové války. Tato hra je 
populární po celém světě. Na začátku si založíte účet a pak si zkoušíte zkušenosti 
vašeho řízení tanku T34-85. Je to ruský tank šesté úrovně s účinným palným dělem, 
s vysokou rychlostí a není docela jednoduché ho prostřelit.  

Recenze na videohry 
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Tuto hru hraju sám na 
telefonu a počítači, protože má 
docela vysokou grafiku a World 
of Tanks je pouze na wifi aneb jak 
se říká na internet.  Až uděláte 
zkoušku vašich zkušeností řízení a 
střílení, a až dokončíte tutorial, 
pak si vyberete stát (třeba Rusko, 
Německo, Ameriku, Švédsko, 
Polsko, Francii) a sbíráte peníze a 
zkušenosti. Zkušenosti jsou 
hvězdičky, kterými odemykáte 
nové úrovně, třeba jsou úrovně jedna a 
deset, desítka je nejvyšší úroveň.  

Můj oblíbený tank je Jpe100. Je to 
desítka stíhač, který má tvrdý pancíř. 
Tento tank nemá věž, ale otáčí dělo 
nalevo i napravo. 

 Tato hra je pro více hráčů, 
maximálně pro 15, anebo když někdo 
hraje ráno, tak i pro 7. Hru vyrobilo 
studio Wargaming net a ohodnotím tuto 
hru na pět z pěti hvězdiček.   

 

Domis 

Tento název 
nese hra od 
jednoho 
z nejlepších 
herních 
vývojářských studii na světě.  
Hra Red Dead Redemption 2, která má 
extra dlouhý název, je vzhledem 
k tomu, že vyšla teprve nedávno, podle 
všech recenzentů nejlepší hra na světě.  

Hra je ponořená do stylu westernu 
v 19. stol a je sakra propracovaná, jsou 
tam i dopravní prostředky—jenom dva, 
jsou to vlak a samozřejmě kůň. Je tam 
hromada úkolů a vedlejších úkolů a 
nejlepší na tom je, že nějaká postava  
vypráví úvod misí a najednou tam 
přiběhne druhá postava a začne mluvit 
úplně, ale úplně něco jiného, co vůbec, 

ale vůbec 
nesouvisí 
s tím, co 
říkala ještě 
předtím ta 

druhá postava.  
Je tam i multiplayer, který je ještě 

zábavnější než singleplayer (kdyby 
někdo nevěděl, tak multiplayer 
znamená, že hrajete s kámošem a 
singleplayer znamená, že hrajete sami). 

Nebudu ale prozrazovat příběh hry, 
jenom vám řeknu, že je ultra super. Hře 
dávám  10/10 hvězdiček, protože jsem 
snad lepší hru neviděl, a může jí 
konkurovat jenom GTA V, která je od 
stejného herního studia ROCKSTAR 
GAMES NORTH 2013.  

MATTHEW 
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Magical Girl Site 

 
Kon'nichiwa (japonsky ahoj, pro 

nezasvěcené). Jak jste si všimli, jsem zase 
zpět (a začínají mi docházet pozdravy), 
jako obvykle s novým anime. 

Upozornění pro učitele: všechna 
tato anime velice často obsahují krev, 
zabíjení, šikanu a týrání dětí (není to 
pravda, všechna moje anime neobsahují 
krev a brutalitu). Toto anime nedoporučuji dětem 
mladším 13 let a slabším povahám. Byli jste varováni. 

 Příběh pojednává o dívce jménem Aya Asagiri, která 
je šikanována jejími spolužačkami Sarinou Shizukume, Erikou Kajima a Ai Kawano. 
Tyto dívky jí ze školního dne dělají peklo. Ponižují ji, bijí a dělají jiné naschvály. Dalo 
by se čekat, že pro ni její rodina bude oporou, bohužel to tak není. Její rodiče se o ni 
vůbec nezajímají a její bratr Kaname ji používá místo boxovacího pytle. Její život 
nestojí za nic a Aya přemýšlí o posledním řešení, jak se od toho odpoutat. Když se jí 
ale zničehonic zapne počítač a před ní se objeví web magických děvčat, všechno se 
změní. První změna nastává hned den poté, co se magický web objeví a Aya najde 
ve své skříňce pistoli s hlavní ve tvaru srdce. Pak už jdou události ráz na ráz a Aya 
zjišťuje, že, není jediná magická dívka, jak si tato skupina přezdívá. To, co ji čeká 
za nebezpečí, se dozvíte v tomto anime. 

Dadi 

Anime 

Border kolie 
 

Ahoj všichni!!! Chcete si pořídit 
nového parťáka, který vás bude každý 
den vítat u branky a bude vás naprosto 
zbožňovat? Konkrétně mluvím o psovi 
(to jsme nepoznali☺). Pokud je vaše 
odpověď ano, určitě si tento článek 

Tlapka 

nezapomeňte přečíst. Pokud ne, pro 
jistotu si ho taky přečtěte. Asi moje 
nejoblíbenější plemeno je Border kolie, 
o které jsem se rozhodla napsat. 

Border je středně velké plemeno 
psa. Není těžká ani příliš lehká. Původně 
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byla vyšlechtěna hlavně pro shánění 
a vedení stád podle povelů pastevce, 
dnes slouží jako společník. Je velmi 
inteligentní, snadno a rychle se naučí 
velké množství povelů, někdy dokonce 
předpovídá váš povel. Kolie se dá 
chovat i celoročně venku. Je to pes 
fyzicky zdatný, odolný nepřízni 
počasí a hravý. Špatně snáší 
hrubost, psychický nátlak, 
zklamání a fyzické nebo 
psychické tresty. Nenajdete na 
ní ani trochu agresivity. 
Typický je rychlý, plíživý 
pohyb. 

Srst je dlouhá, středně 
dlouhá nebo krátká. 
Nejčastější zbarvení je 
černá s bílými znaky (bílé 
znaky - špička ocasu, 
břicho, ponožky, 
lysina...). Mezi další 

barvy patří hnědobílá, blue merle, red 
merle, tricolor atd. Psi dorůstají až 54 
cm a dosahují hmotnosti 14–22 kg, ale 
pokud si pořídíte fenku, bude menší a 
lehčí. Oči jsou většinou hnědé nebo 
modré. Výborná je v různých psích 
sportech, jako jsou třeba agility, 

dogfrisbee, flyball nebo dogdancing. 
Borderky potřebují aktivního 
páníčka, který je fyzicky i psychicky 
zaměstná. 
Borderku jsem si vybrala, 
protože ji má moje babička. 
Jmenuje se Samantha a je 
kříženec border colie 
a německého ovčáka. 
Nejradši by se ulítala za 
míčkem. Přivezla si ji 
z Ameriky, kde měla tři 
psy – Tajfuna (rotvajler), 

Mejlišku (voříšek) a 
Samanthu. 
 

Black Wolf 

Dogfrisbee 

Čau všichni, nechci začátek moc 
protahovat, protože to bude asi 
nadlouho, ale nějaký úvod být musí. Tak 
tedy tento článek bude o jednom  
sportu pro psy: dogfrisbee.  

A co je dogfrisbee? No, asi takhle: 
frisbee všichni známe, pak si tam 
přidáte dog a máte dogfrisbee. No ale 
teď vážně (řekla jsem, že to nebudu 
protahovat, že?) Jo, dobrý vtip. No, 
nicméně Dogfrisbee je sport, který 
hrají psi. Psovod a pes tvoří 
dohromady jeden tým. Psovod 
vyhodí disk a pes ho musí nejlépe ve 
vzduchu chytit. Dogfrisbee se hodí 

pro psy s loveckým pudem. Frisbee by 
nemělo mít ostré hrany a mělo by se 
psovi dobře držet. Dogfrisbee můžou 
hrát psi všech velikostí. V dogfrisbee 
existuje několik odlišných disciplín. 
V dalším časopise se těšte na 2. část 

mého 
článku. 
 

#Iva 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Discipl%C3%ADna
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Sportovní novinky 

V lednu jsme si vyskakovali 

pěkně vysoko! 

 
V pátek 10. 1. 2020  se odehrál nultý 

ročník Novoroční laťky, který byl úžasný, byl 
jsem totiž mezi soutěžícími. Povím vám celý 
příběh.  

Ráno jsme přišli do tělocvičny a hned 
jsme 
začali skákat. Až někdy na sto patnácti 
centimetrech vypadl první závodník a už to 
jelo jedním za druhým. Já osobně skončil na 
sto dvaceti pěti. Potom už zbyli jenom 
deváťáci. Celou soutěž vyhrál Matěj Hranický.  
Za mě jsem si den užil a paní ředitelka slíbila, 
že příště se soutěž bude opakovat. 

 
MATTHEW 

MS juniorů v hokeji u20 
 

Toto mistrovství světa jsem si vybral, protože jsem na tomto mistrovství světa byl. 
Pochopitelně jako divák. Konkrétně na zápase Česko-Švédsko, což jsme prohráli 6-1. 
Rád bruslím, tak rád i sleduju sporty, které se hrají na ledě. 

Víte, co je to hokej? 
Hokej je celkem akční, rychlý a docela nebezpečný sport. Hraje se na bruslích 
s hokejkami. Hřiště je ohraničené mantinely. Hraje 5 hráčů a brankář. Hraje se 
s pukem na ledovém povrchu. 

Co píská rozhodčí? 
Hlavně sekání, podražení, nedovolené bránění, vysokou hůl a přihrávku rukou. 

Informace 
Turnaj se konal od 26. prosince do 5. ledna v Ostravar Aréně a v Třinci. Náš tým byl 
vyřazen švédskými reprezentanty, ale to nevadí, příště je porazíme! Vítězem se 
stala Kanada a my se můžeme připravovat na další mistrovství světa. 
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 Ve 3. B mají žáci na tabuli hodně 
bodů za zlobení, ale zase jsou hodně 
známí, když je tam Jarek, Lukáš a také 
David . 
Dušan komentuje: „Takové bodování 
jsme taky provozovali a nakonec to 
vždycky skončilo tak, že byla celá 
tabule počmáraná a čárky se 
dostávaly i za nadechnutí... takže 
kluci nezlobte.“ 
 

 Paní učitelka Němcová přišla do 5. B 
a řekla, že místo hodiny informatiky 
budeme mít hodinu přírodovědy, 
i když jsme měli mít vlastivědu. 
Patrick vykřikl, že my jsme 5. B a že je 
ve špatné třídě. Vtom přišla paní 
učitelka Nyklová a paní učitelce 
Němcové došlo, že má být v 5.A.  
Dušan komentuje: „No jo, každý se 
splete.“ 

 

 Když skončilo vyhodnocení nultého 
ročníku Novoroční laťky, sedmá třída 
šla zpět do učebny VV a Richard si 
bez povšimnutí, že jeho třída jde 
někam jinam, v klidu sešel dolů na 
oběd a po obědě se vrátil do třídy. 

Dušan komentuje: „Se mu ani 
nedivím, taky bych radši šel na oběd 
než se učit (neberte si ze mě příklad). 
Jen by mě zajímalo, jak to potom 
vysvětloval vyučujícímu.“ 

 

 6. třída v Občanské výchově probírala 
vynálezce. A Kaču to příliš nudilo, tak 
spadla ze židle. 
Dušan komentuje: „Snad si na to 
nezvykne!“ 

Piggy, Summer, Dadi 

 

Pro příznivce drbů 

Ve vestibulu u vrátnice je schránka, 
do které se dávají drby, brebty a vtipné 
příhody, o které se chcete podělit (pro 
ty, co to neví). A byli bychom rádi, kdyby 
jejich počet vzrostl (drbů, brebtů 

a vtipných příhod, 
ne schránek, pro ty, 
kterým by to 
nedošlo). Takže 
cokoliv, co vám 
přišlo vtipné, tam 
dejte! Děkujeme. 
 

Dadi 

Drby a brebty 

 
FMJ 

týmy výhry remízy prohry body 

Kanada 3 0 1 9 

USA 1 1 1 8 

Rusko 2 0 2 6 

Česko 1 1 1 4 

Německo 1 0 3 3 
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Vydává ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí pro vlastní potřebu školy.  
Všechny fotografie a grafika jsou původní tvorbou redakční rady a žáků ZŠ. 

Své příspěvky vhazujte do schránky ve vestibulu školy.  

Najzarová Dominika - Dadi 
Slaná Veronika - Black Wolf 
Mertová Natálie - NaMe 
Bohoněk Jan - HoBo 
Veselá Nela - Pomy01 

Koval Vojtěch - JaKo 
Janošec Filip - FMJ 
Tylečková Ester - estertyl 
Štegnerová Natálie - Summer 
Otáhal Oliver - Oliverios 

Jančák Adam - Aďa 
Bartoš Matěj - MATTHEW 
Skurňová Ivana - #Iva 
Novobilský Dominik - Domis 
Zahrádková Johana - Pigy 

Křížovka 

Redakční rada 

Oliverios 


