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Rok 2022 

 

 

Tak už tu máme další rok - s více dvojkami než měl ten předchozí. No hlavně 

doufám, že nebylo více dvojek (nebo horších známek) na vysvědčení! 

Co nás vlastně v dalším roce čeká? 

Jen doufejme, že ne další kovidové vlny... I když... když pomyslím na to pohodlí 

doma během distanční výuky - na pozdní vstávání, učení se z postele a spousty 

vtipných zážitků, kdy si někdo nevypnul mikrofon a slyšeli jste ho zpívat, nadávat 

svým spolužákům za špatné řešení testu, nebo pokud se někomu omylem podařilo 

„vykopnout“ učitele ze schůzky... 

Každopádně nám všem určitě chyběli přátelé, se kterými už se opět můžeme se-

tkávat. Kdo má ale rád lenošení doma, určitě přivítal jarní prázdniny a v dohledu už 

jsou Velikonoce s dalšími pár dny vítaného volna. 

Kovidová situace nezabránila 

ani akcím ve světě - Olympij-

ským hrám v Pekingu, ani u nás 

- přijeli k nám školáci z Turec-

ka, Litvy a Itálie. To však zdale-

ka nebylo všechny akce, co jsou  

na začátek roku přichystány - už  

jsme si užili Teplákový den, 

soutěž v anglické konverzaci, 

čeká nás celoškolní soutěž Xixa 

má talent. 

Rok 2022 nám také budou zpří-

jemňovat nová čísla Dušana, a ty 

zrovna držíš to první. Tak se 

rychle dej do čtení, nemrhej čas 

čtením úvodníku a vrhni se na 

drby! 

Black Wolf 
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Dnešní rozhovor s p. uč. Borkovcovou 

 

 

 

 

 

Samozřejmě v Dušanových zápiscích nesmí chybět rozhovor. Tentokrát 
nám na několik otázek, které jsme si pečlivě připravili, odpovídala naše paní 
učitelka Vendula Borkovcová. 

 
Učila jste už dříve na nějaké jiné škole? 

Ano, učila jsem již na 2 jiných školách. Nejprve jsem učila na Střední škole 
PRIGO v Ostravě, kde jsem vyučovala výtvarnou a hudební výchovu, a pak 
jsem učila na základní škole v mojí obci, v Trnávce. 

Baví vás vaše práce? 
Ano, moc. 
Co vás přimělo dělat zrovna tuto práci? 
Práci jsem si vybrala už na základní škole. Baví mě pomáhat studentům 

s hledáním cesty ke správnému řešení. 
Které předměty máte nejraději, které nesnášíte? 
Nejvíce mě baví dějepis. Nemám ráda informatiku a matematiku. 
Líbí se vám naše škola nebo byste něco změnila? 
Líbí se mi tady. Jediné, co bych změnila je začátek vyučování, vyhovoval by 

mi spíše později. 
Co děláte nejraději o svém volném čase? 
Je to různé. Ráda cestuji, zahradničím, čtu si nebo chodím do divadla. 

Paní učitelce děkujeme za rozhovor! 
HoBo 



 

                                                                                          Číslo 3/XXIII. Ročník             3 

Řemeslo má zlaté dno 
Žáci 9. ročníku se ve středu 26. ledna zúčastnili soutěže „Řemeslo má zlaté 

dno“. Naši školu prezentovala 4 družstva. Všichni si na čtrnácti stanovištích vy-

zkoušeli různé aktivity a činnosti, které se vyučují na středních či učňovských ško-

lách. Mezi nejlepší stanoviště mezi všemi bylo dělání palačinek a vlastních mícha-

ných nápojů. Někteří si ale našli své i 

v zapojování elektrických obvodů, 

aranžování květin nebo ve fyzických 

úkolech. Můžeme pogratulovat naše-

mu nejlepšímu družstvu, ve kterém 

byli Filip Janošec, Agáta Humplíková, 

Karolína Aujezdská, Tomáš Stareček a 

Honza Švesták. Ti se probojovali na 

krásné 2. místo a získali nádherné ce-

ny. Akce byla vydařená, doufám, že se 

i další ročníky našich nástupců budou 

zúčastňovat a reprezentovat tak naši 

školu. 

HoBo 

Události a komentáře 
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Události a komentáře 

„Výlet“ do Litvy 

 
Osm žáků z naší školy společně s paní učitelkou Borkovcovou a paní učitel-

kou Cholevovou jelo na setkání do Litvy. Jedná se o projekt Erasmus+, který má 
za úkol zlepšit konverzaci v angličtině a zbavit děti agrese a stresu. S Italy, Litev-
ci, Turky a Iry tvoříme skupinku, ve které jsme se navzájem seznamovali s našimi 
zeměmi.  

V neděli 12. prosince v 5:15 ráno jsme ze svinovského nádraží nastupovali do 
vlaku jedoucího do Prahy. Hned poté, co jsme našli naše sedadla, jsme měli první 
zážitek. Kousíček od nás seděl pán, který nechtěl vystoupit. Pan průvodčí došel 
pro securiťáka, který ho omráčil taserem. Po deseti minutách čekání, než omráče-
ného pána dostanou z vlaku, jsme konečně vyjeli. Z pražského nádraží jsme speci-
álním autobusem dojeli na letiště, ze kterého jsme letěli do Varšavy. Letěli jsme 
polskou společností LOT jak z Prahy do Varšavy, tak z Varšavy do Vilniusu. Ně-
kteří z nás letěli letadlem poprvé, takže určitě mají na co vzpomínat. 
K občerstvení jsme si mohli vybrat mezi oříšky a perníkem a něčím, co vypadalo 
jako buchta. Na výběr jsme měli ze dvou druhů. Buďto plněnou nějakou marmelá-
dou, nebo s houbami a se zelím. Buchtu plněnou zelím a houbami jsme přezdívali 
gršgiš. 
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Cestovali jsme celkem okolo 12 hodin. Seznámili jsme se s Italy (troufám si 
říct, že jsme si s nimi rozuměli nejvíc), Litevci a Turky. Z důvodu epidemiolo-
gické situace Irové bohužel nemohli přijet.  

Druhý den, co jsme přijeli, pro nás měli Litevci připravené představení, po 
kterém začal seznamovací večer. Nikdy by mě nenapadlo rozdělovat se podle 
barev bonbónů. Barva bonbónu nám řekla, jestli se postavit do vnitřního nebo 
vnějšího kruhu. Každý z vnitřního kruhu řekl o sobě základní informace tomu, 
kdo zrovna stál naproti. Ten, kdo zrovna stál naproti, se představil a pak se po-
sunul doleva. Tím se o jednoho člověka posunul celý vnější kruh. Vzpomínám 
si, jak jsem stála ve vnitřním kruhu a najednou naproti mně stála moje kamarád-
ka z Turecka. Ani mi nemusela říkat svoje jméno a věděla jsem, že je to ona. 
Měla jsem takovou radost, že ji ani nedokážu popsat… 

Všechny nás překvapilo, že tam nebyla až taková zima, jak jsme si mysleli. 
Na cestách i chodnících byl led, který posypávali pískem. Nejlepší bylo, když 
jsme viděli babičku na kole jedoucí po tom zmrzlém chodníku. 

Ve škole nemají takové lavice jako my. Nemají pod lavicemi úložný prostor, 
ve kterých u některých případů je hromada papírů a kdo ví, čeho všeho. Dokon-
ce ani nemají na lavicích poutka na aktovky. Proto je mají pověšené na židlích. 
Taky mě překvapilo, že děti ve školách nepoužívají přezůvky…chudáci paní 
uklízečky… 

Každému se líbilo něco jiného. Hance den ve Vilniusu, Vojtovi a Kubovi se 
líbilo letadlo (byl to jejich první let) a poznávání nových míst… Ale za všechny 
můžu říct, že jsme velice rádi, že jsme poznali nové kamarády (hlavně Italy). 

Za těch pár dní, co jsme tam byli, jsme navštívili spoustu zajímavých míst a 
získali spoustu nových zážitků. A především… konečně jsme využili angličtinu.  

Všechny nás překvapilo, že tam nebyla až taková zima, jak jsme si mysleli. 
Na cestách i chodnících byl led, který posypávali pískem.  Nejlepší bylo, když 
jsme viděli babičku na kole jedoucí po tom zmrzlém chodníku. 

 
Bylo to skvělé! Pokud někdy budete mít možnost se do Erasmu zapojit, 

neváhejte. Získáte nové kamarády, naučíte se něco zajímavého a zlepšíte si 
angličtinu. 

OK 
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Všeználek 

Djembe 
Dámy a pánové,  
na scénu přichází djembe [džembe]. Není to náhodou takový ten buben? Ano, 

máte pravdu, je.  
Pochází z kmene Malinků, kteří žili západně od území dnešního Bamaka, což je 

hlavní město afrického státu Mali. Je to nástroj charakteristický pro celou západní 
Afriku. 

Řadí se do skupiny tzv. 
„pohárovitých“ a jednohlavých 
(kůže je jen na jedné straně) bub-
nů. Jsou vysoké 50 – 65 cm a je-
jich průměr se pohybuje od 30 do 
40 cm. Sice se vyrábí i menší, ale 
ty v Africe nejsou moc oblíbené. 
Vyrábí se z afrických dřevin.  

Tělo je nejdůležitější část to-
hoto nástroje – nedá se vyměnit a 
jeho úprava je omezená. Ručně se 
vytesává a vydlabává z jednoho 
kusu dřeva. Kvalitu a rozsah zvu-
ku neurčuje jen tvar celého těla, 
záleží také na opracování vnitřku 
bubnu. V Africe je běžné vymazá-
vat vnitřek bubnu kokosovým 
tukem. Proč? Aby djembe nena-
vlhlo.  

Kůže je vyměnitelná, ovšem 
není to jen tak. Dříve se využívala 
kůže z antilop, ty jsou dnes nahra-
zeny kozími kůžemi. Usušená 
kůže se ve vodě máčí několik ho-
din a i se srstí se pak natahuje na 
horní část djembe. Natažená kůže 
se poté zbaví srsti a nadbytečná 
kůže po obvodu se odřeže. Nechá 
se usušit a potom se znovu napíná. 
Žádná kůže nemá stejný zvuk.  

Pokud máte po ruce vhodný 
kus špalku africké dřeviny, koko-
sový tuk, kůži z antilopy a šikovné 
ruce, můžete se dát do výroby. 
Určitě to bude stát za to.         OK 
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Odedávna obohacují našeho Dušana nejrůznější příhody, kterými my, žáci, 

osvědčujeme svoji dovednost napsat pěkný, zajímavý nebo třeba strašidelný 

příběh. Někdy je to podle skutečnosti, jindy si i „trošku“ (nebo i více)

vymýšlíme. Podobný úkol, popsat nějaký zajímavý příběh, který se nám při-

hodil, psali i šesťáci ve škole jako 1. kontrolní slohovou práci a my jsme jich 

pro vás pár vybrali. 

Ach… ty plíživé potvory 
Jednoho dne… z pro mě zatím normálního dne se za pár minut stal den, na který 

nikdy nezapomenu. Jste si opravdu jistí, že na to máte?! Dobře, tak začínáme… 

S dobrým pocitem jsem přijel z tréninku. Zazvonil jsem na mamku, ta mi po pár 

sekundách otevřela a hodila vtipnou hlášku jako vždycky. Vybalil jsem si věci 

z tréninku a šel jsem si dát večeři. 

Tak jsem měl polovinu večeře sně-

zenou a já začínám něco cítit u 

ucha. Myslel jsem, že si ze mě dělá 

moje sestra blázna a hodila mi tam 

třeba nějaký drobek nebo… něco. 

Potom jsem si ale všiml, že moje 

sestra sedí u stolu a jí večeři, ale 

taky jsem si všiml, že se to na té 

mojí kebuli HÝBE… V té chvíli 

jsem si vzpomněl, že už se mi něco 

takového stalo s nějakým půlcenti-

metrovým broukem, tak jsem se 

trochu zklidnil… Ale potom jsem si 

vzpomněl, jak byl ten brouk 

HNUSNÝ!! Začal jsem běhat po 

domě. Byl jsem tak v šoku, že jsem 

zakřičel první 4 slova, která mě 

zrovna napadla: „FÚJ, CO TO 

JE?!“ Snažil jsem se to ze sebe 

dostat, ať už je to COKOLIV…  

 

Třásl jsem rukama, hlavou, nohama… Vlastně celým tělem. Nakonec to setřesu a 

na zemi uvidím tak 5-6 cm dlouhého pavouka. Okamžitě jsme všichni začali hledat 

věc, se kterou ho ZABIJEME! Věc jsme našli a pavouka jsme zabili. Bylo mi ho 

docela líto, ale vybral jsi špatnou kebuli! Ale i když jsem měl málem INFARKT a 

ještě 15 minut potom jsem se celý třásl, tak jsem rád, že jsem to zažil. Jelikož se 

bojím pavouků asi nejvíce ze všech zvířat, tak to počítám, jako že jsem překonal 

svůj STRACH. 

                                                                                                                     Štěpán 
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 Děti z Erasmu u nás 
Ve dnech 7. 2. – 11. 2. u nás byli naši kamarádi ze zahraničí. Na tento týden jsem 

se těšila nejvíc od doby, kdy jsme se na letišti ve Vilniusu objali s Italy a rozloučili 
se.  

Na programu jsme měli prohlídku naší školy, návštěvu pana starosty, prohlídku 
kostela, výlet do Prahy (ze kterého byli mimochodem velice nadšení), návštěvu Svě-
ta techniky, muzikoterapii a rozlučkovou večeři. 

K nám do školy přišli poprvé v úterý 8. února. V deset hodin jsme prezentovali 
naše prezentace o školství a dozvěděli jsme se, že každá země má jiný vzdělávací 
systém.  

Ve čtvrtek navštívili naši školu podruhé. Po skupinkách podle národnosti si pro-
cházeli jednotlivé učebny. Pan učitel z Itálie byl překvapen, že máme ve škole skříň-
ky. Nebyl si jistý, k čemu slouží. Řekl nám, že jejich školu navštěvuje přibližně 
1 200 žáků, proto nemají skříňky. Taky se jim moc líbila naše nová jazyková učeb-
na.  

Ve čtvrtek se také konala rozlučková večeře. K tanci nám hrála živá hudba. Paní 
ředitelka měla slavnostní proslov. Bylo to poprvé a asi i naposledy, kdy jsem ji sly-
šela mluvit anglicky. Po večeři jsme s Vojtou Kovalem naučili naše kamarády tanec 
V Krmelíně na dolině. No a následovala volná zábava. 

Jeden z našich mladých kamarádů ještě stačil oslavil své narozeniny, ke kterým 
patřil i dort se zapálenými svíčkami. 
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Olympiády — to je naše! 
Žáci 8. a 9. ročníku se v nedávné době zúčastnili několika olympiád, konkrétně 

z českého jazyku, dějepisu a chemie. Za úkol bylo využití všech znalostí a schop-

ností, které z daných oborů žáci mají.  

Dějepisná olympiáda se týkala šlechty v Čechách. Téma nebylo zrovna jednodu-

ché a bylo zde dost otázek, ale dalo se zvládnout.  Úspěšně se s olympiádou poprali 

všichni, nejlépe dopadl na 1. místě Max Ďatko z 8. ročníku, na druhém Verča Slaná 

z 9. ročníku a na třetím místě to byl Vojta Koval taktéž z 9. ročníku. 

Olympiády z češtiny se zúčastnilo studentů krapet více. Za dvě hodiny museli 

žáci zvládnout dvě části, mluvnickou a slohovou. Otázky se týkaly všeho, hlavně 

podobnosti ve výslovnosti nebo tvorby odvozených slov. Téma slohové práce bylo 

„U nás na náměstí/návsi“. Volba slohového útvaru byla na každém z nás. Na prv-

ním místě se umístil Honza Bohoněk z 9. ročníku, o druhé místo se podělili Vojta 

Koval a Verča Slaná opět z 9. ročníku. Všichni tři tak postupují do okresního kola. 

Poslední olympiáda, která se u nás na škole pořádala, byla z chemie. Všichni žáci 

z 9. třídy si v hodině chemie napsali školní kolo. Do dalšího kola postoupili Klárka 

Otáhalová, Verča Slaná a Vojta Koval. I přes komplikace se podařilo napsat i další 

kolo - krajské. I z tohoto kola už známe výsledky. Klárka se umístila na překrásném 

2. místě. 

HoBo 

Aby tento článek byl o něco zajímavější, kontaktovala jsem některé naše 
nové kamarády, aby porovnali Česko s jejich zemí a prozradili, který den 
nebo co se jim u nás líbilo nejvíc. 

TURECKO: Ve srovnání s Tureckem bylo na 
České republice nejlepší to, že byla čistá a bezpečná. 
A další věc, která byla dobrá, je počet obyvatel a 
velikost budov. Cestování bylo mnohem jednodušší.  

Věc, která se nám líbila nejvíce, byli lidé.  Byli 
na nás milí. A moc se nám líbila architektura. Všech-
ny budovy se od sebe lišily a nebyly velké. Zmrzli-
nové koblihy (myslí tím trdelníky se zmrzlinou) byly 
úžasné.   

ITÁLIE: Největší rozdíly: umyvadla ve třídách, 
velká a čistá škola s málo dětmi, čisté ulice, rozděle-
ní v pracovních činnostech na holky a kluky. lepší 
jídlo na světě, ale české jídlo je taky dobré. 

LITVA: Litva a Česko jsou velmi rozdílné země.  
Je velmi těžké se navzájem porovnat. V Litvě nemá-
me podzemní metro. Do ostatních měst jezdíme au-
tem nebo autobusem. Vlaků u nás tolik není. Jeli 
jsme do Prahy vlakem. V Česku se těží uhlí, v Litvě ne. Česko je opravdu krásné 
místo. Líbilo se nám všechno - Země i příjemní lidé. 

OK 
Jsem moc ráda, že naši kamarádi mohli navštívit naši zemi. Děkuji dětem 

z Erasmu, že jsem díky nim mohla zpestřit tento článek. 
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Zloděj u nás doma 
Sobotní prázdninový večer se nijak 

nelišil od ostatních. Po hygieně jsem se 

uložila do své měkoučké postele, řekla 

jsem si: „O čem se mi asi dneska bude 

zdát?‘‘ Za chvíli jsem však usnula.  

Uprostřed noci mě však probudil zvuk: 

bum, prásk. Trhla jsem sebou a vystra-

šeně utíkala do ložnice rodičů, zaclou-

mala jsem tátovi s ramenem a křičela 

jsem: „Někdo se nám snaží dostat do-

mů.“ „To se ti jen zdá,“ řekl táta a obrá-

til se na druhý bok. Pak ale nakonec 

ospale vstal a šel se se mnou podívat na 

zloděje. Když jsme prošli obývacím pokojem, tak táta při pohledu z okna nic nevi-

děl.  

Po opětovném ulehnutí do postele se mi honily hlavou strašidelné myšlenky a 

nezodpovězené otázky: „Kdo způsobil ten hluk?“ Po chvíli jsem zase usnula.  

Ráno mě čekalo překvapení. Mamka zavolala: „Dituš, pojď se podívat do skle-

pa.“ Rychle jsem seběhla ze schodů a při pohledu na podlahu jsem zařvala: 

„Fúúúj‘‘. Na zemi ležel hraboš - a tím se vše vysvětlilo. Večer se moje kočka chtěla 

pochválit svým úlovkem a snažila se dostat sklepním okýnkem do sklepa. 

„Elzinko,“ řekla jsem, „musím tě pochválit a odměním tě dobrůtkou.“ Vše se vy-

světlilo. A mně spadl kámen ze srdce. 

Dita 

 

Kamarádi na dovolené 
Zítra letíme na dovolenou s kamarády Vaškem, Hynkem, Štěpánem a s Lukášem. 

Už máme 1.6. a my vylétáme do Říma. Proč do Říma? Protože se tam bude hrát 

finále Ligy mistrů ve fotbale. Proti sobě budou 

hrát PSG a Bayern Mni- chov.  

Hned co jsme přiletěli do Říma, tak Lukáš spadl a 

rozbil si nos. Lukáš ne- měl svůj den, protože 

v hotelu spadl ze schodů. Hned potom jsme zjistili, 

že v hotelu, ve kterém jsme ubytovaní, tak v něm 

jsou ubytovaní i hráči obou týmů, co hrají finále 

Ligy mistrů. „Kluci, jdem popřát PSG štěstí do zítřej-

šího finále,‘‘ říká Vašek. Tak jsme za nimi šli a byla 

to tam samá hvězda: Li- onel Messi, Kylian Mbap-

pé, Neymar a hodně dal- ších. Pak jsme si šli zapla-

vat. Lukymu se stalo další neštěstí. „Uplavaly mi plavky,‘‘ zařval Lukáš.  

Byl den finále a my jsme šli na stadion. „Tady je lidí,‘‘ řekl jsem si. PSG vyhrálo 

1:0 a slavili jsme. Na druhý den jsme letěli domů. Moc jsme si to užili.  

Václav S. 
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Pračka 
Snad každá rodina má doma pračku. 

Je to velmi důležitý stroj. Vypereš si 

v ní oblečení a ušetříte čas. 

My se doma bez pračky neobejdeme. 

Je to velký obdélník, který se musí 

zapojit do elektřiny, aby pral. 

Nahoře má dva čudlíky a jednu malou 

obrazovku, na které se ukazuje, kolik 

zbývá času. 

A dole je šuplíček, do kterého se 

nalévá voda.  

Uprostřed je velké okno, kde se 

dává oblečení. Když to zavřeš a 

dáš start, nalije se tam voda. A 

zničeho nic to začne prát, je to 

jako kouzlo. 

Pak už se jenom díváš do okna, 

jak se to tam točí.                                    

Zuzka              

                                                                                                       

Lednice 
Snad každá rodina má doma led-

nici. Je to velice potřebná věc a 

má skleněné police, skladuje se 

do ní jídlo, aby se pomaleji kazilo 

(např. jogurty, maso atd.)  

Měří přibližně 2 m na výšku a 50 

cm na šířku, máme pod ní mra-

zák. Může mít mnoho barev 

(např. bílá, nerezová atd.) 

Zajímavost: To není televize, to 

je lednička!!                                            

Ondra 

   

Hodiny 
Snad každá rodina má doma hodi-

ny, buď na baterky, nebo na elektřinu. 

Hodiny používáme vždy, abychom vě-

děli, kolik je hodin. Když nevíme, kolik 

je  hodin, hodiny nám pomůžou. Jsou 

kulaté a na výšku mají 40 cm a na šířku 

také 40 cm. A poznáme, jestli je ráno, 

odpoledne, večer. Hodiny jsou moc dob-

rým pomocníkem. 

Danek 

Zapsala Black_ann 

Jak to vidí žáci 5.A třídy 
Úvodní obrázek vám, milí čtenáři, naznačuje další obsah textu této stránky, 

samozřejmě i s původním obrázkem. V něm se s námi podělí páťáci o svou 

představu o věcech běžné denní potřeby. 
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Třída 3.A dostala ve slohu zajímavý úkol. Svoji fantazii děti rozvíjely jedno-

duchým úkolem: napsat vyprávění příběhu, kde bude jediným tématem slovo 

MAJÁK. No a k tomu samozřejmě patří i názorná představa, zachycená na 

obrázku. Tak jak se vám to, milí třeťáci, podařilo? 

 

Byla noc a pán šel rozsvítit maják. Ale 

rozbila se žárovka. Musel proto rychle 

pro novou. Ale nová žárovka je až ve 

sklepě. A blížila se rychle nákladní 

loď. Proto musel rychle do sklepa. 

Rychle vběhl do sklepa. Čapl žárovku 

a rychle ji namontoval místo staré. 

Loď se otočila. Byla zachráněna. A 

pomalu bylo ráno, konec příběhu. 

Maják přestal svítit, protože byl 

blesk, ale nikdo tam nebyl. A pak 

přijela loď a narazila do skály a 

potopila se. Ale pak někdo viděl, 

že zhasl maják a vyměnil světlo. 

O hořícím majáku 

Byl jednou jeden ostrov a na 

ostrově maják, ve kterém bydlel 

kapitán Turbat. Jednou, tak asi 

v pět hodin, začal maják hořet. 

Turbat zavolal: „Hoří, pomoc!“ A 

vtom přijely hasičské lodě a 

uhasily požár. Kapitán Turbat byl 

moc šťastný a maják přímo jásal. 

 

Ája jela s mamkou večer výletní 

lodí, Ája se dívala ven a vtom uviděla velký svítivý stožár, ale máma jí řekla, že ten 

velký svítivý stožár se jmenuje maják. 

Zapsal Sajmon123 
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Naše třída 
Žáci devátého ročníku opakovali ve slohu již probrané učivo na téma 

„úvaha“. Na první „cvičnou“ slohovku dostali pevně zadané téma → „Jaká je 

naše třída“. Jak se se slohem žáci poprali, uvidíte v následujících ukázkách. 

Každý z nás určitě už někdy uvažoval, jaký má kolem sebe kolektiv. Ať je to ve 

škole, mezi kamarády nebo na veřejnosti. 

Naše početná třída je velmi kolektivní. Sem tam to mezi někým přeskočí, ale 

během chvíle se zas usmíří. Každý má pochopitelně svůj názor na různé věci a 

shodnout se na jedné věci bývá velmi obtížné a trvá to dlouho. Zato výsledek je 

rozumný a líbí se všem. 

Chování některých není bohužel vždycky takové, jaké bych si představoval.  

Vyrušování v hodinách je občas přes čáru. Učitelé potom nechodí do naší třídy 

s dobrou náladou. 

K učení mají všichni svůj vztah. Někdo 

se pečlivě připravuje, někdo na to nedá tolik 

času a jiní se do školy nepřipravují vůbec. 

Každý má také svoje oblíbené předměty i 

učitele. Většina žáků navštěvuje různé 

kroužky, chodí hrát na hudební nástroje, 

věnují se zpěvu, popřípadě sportům. Mimo 

učení se naše třída aktivně zapojuje do sou-

těží a akcí. Tím reprezentují celou třídu. 

Není úžasné, mít takovou úžasnou třídu? Je 

vůbec něco, v čem zaostáváme? 

Po devíti letech v tomto kolektivu si mys-

lím, že jsme úžasná parta, která drží spolu. 

Honza B. 

Jaká je naše třída 
S většinou lidí z naší třídy se znám už od 

školky, kde začala vznikat první kamarád-

ství a skupinky. Při našem hraní se rozvíjela 

představivost a začaly se projevovat naše zájmy a záliby. 

Na 1. stupni jsme se bavili hlavně ve skupinkách. Spíš než učení si pamatuji 

naše vtipné momenty, zejména na obědě. V průběhu devíti let jsme se měli šanci 

poznat dost dobře, i když o někom toho moc nevím. Přišlo k nám do třídy několik 

„nových“ žáků. Kdybyste nyní přišli do naší třídy, tak uvidíte třicet vzrostlých 

dětí, kterým se „kouří od hlavy“. Podle mě byl největší rozdíl v naší třídě před a po 

distanční výuce. Toto období nám nesedlo. Teď to máme hodně těžké. 

Je nás ve třídě hodně, takže se hůře domlouváme. Máme také větší škálu koníč-

ků, od sportů po umění. Ale přesto jsme dobrý kolektiv a spíše, až na výjimky, 

jsme hodná, chytrá a sehraná třída. 

Cítím se tu dobře a bude se mi těžce odcházet na střední školu, protože spolu 

máme hodně zážitků. Takže doufám, že se budeme i nadále potkávat. 

Vojta 
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Reklama 
V českém jazyce jsme v páté třídě probírali téma REKLAMA a paní učitelka 

po nás chtěla, abychom si vymysleli svou reklamu. Všem nám to šlo a reklamy 

se nám moc povedly. Některé byly i dokonce srandovní. Nejčastěji tam byly 

reklamy na elektrické spotřebiče. Paní učitelce se reklamy moc líbily a i my 

jsme s nimi spokojení.  

 

Granule a pamlsky pro psy 
Granule a pamlsky pro psy. Máme i pro štěňata psí pamlsky, mlsky jsou již ve 

slevě, zakoupíte na www.mlska.cz. Obsahují vitamín A, B, C. Prodávají se v 3 růz-

ných příchutích: kuřecí, krůtí a z játry. Pejskům hodně chutnají a navíc jsou zdravé. 

K dostání jsou také tyčinky, co odstraňují zubní kámen a čistí pejskům zuby. Samo-

zřejmě, že i skvělé chutnají. Pak tu máme psí granule Brit. Koupíte pro spoustu ple-

men psů. Když koupíte 2 kilová balení, dostanete 1 kilové zdarma. Kupujte na 

www.mlska.cz.  

Sandra 

Elektrická sekačka — MIX 
Eletrická sekačka MIX umí sekat trávu i stříhat keře. Můžete si zvolit, do jakého 

tvaru chcete ostříhat keř: do tvaru srdce, čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Poradí si 

i s hrbolatou cestou. Nabíjí se 3 hodiny a vydrží jet 2 hodiny a 30 minut. Nyní si ji 

můžete zakoupit skoro ve všech elektro obchodech za 12 490 korun s 30% slevou. 

Martin 

SPORTOVNÍ BOTY LIKE NIKE 
Kupujte boty Laik Nike. Jsou odolné proti vodě, máme různé barvy: růžová, bílá, 

černá atd. Najdete je ve všech obchodech, máme je ve všech velikostech, pro dospě-

lé i děti, když koupíte 2 páry dětských bot, máte 20% slevu. Tento týden máme 30% 

slevu na všechny výrobky. Jsou na vycházky, túry, sport, prostě to jsou  

SPORTOVNÍ BOTY LAIK NIKE. 

Simča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal  

Sajmon123 

http://www.mlska.cz
http://www.mlska.cz
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Tlapka  

Rys ostrovid 
Rys je největší evropská kočkovitá šelma. Vyskytuje se v Evropě a Asii – mo-

mentálně je však silně ohrožený. Žije v lesích, kde vyhledává skrýše pro doupě. 
Toto prostředí využívá také k lovu ze zálohy – svou kořist (srnci, divoká prasata, 
hlodavci, lišky…) napadá rychlým, nečekaným útokem. Žije samotářsky a sám také 
loví. Jsou však známy výjimky, kdy např. matka lovila s mláďaty. 

Jak už název napovídá, má velmi dobrý zrak a také výborný sluch. Základní 
barva rysí srsti je rezavě hnědá s tmavými skvrnami a světlým břichem. Středem 
hřbetu se táhne tmavý pás. Srst je tím světlejší, čím blíže severu rys žije. Typickým 
znakem rysa jsou chomáčky chlupů na konci trojúhelníkových uší, zvané chvostky.  

Black Wolf 

 

Filmy a seriály 

Seriál ZOO 
Je rodinný vztahový český seriál. Odehrává se v zoolo-

gické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem. ZOO měla premiéru 13. ledna na stanici 
Prima. V hlavních rolích hrají Michaela Pecháčková jako představitelka Sido-
nie ,,Sid“, Anna Novotná jako mladá ošetřovatelka žiraf, Eva Salvatore Burešová 
jako představitelka Viktorie Janečkové a jako budoucí chůva Bena a Sofie Křížo-
vých, a také jako barová zpěvačka Lady X. Dále Robert Urban jako soudce Petr Kříž 
- otec Bena a Sofie, Veronika Freimanová jako nová ředitelka ZOO Marie Roklová, 
matka Marka a Vojtěcha Roklových, Štěpán Benoni jako Marek Rokl, syn Marie, 
majitel baru, ve kterém vystupuje třikrát týdně Lady X. 

Seriál mě velice zaujal už jenom proto, že se odehrává v ZOO. Je to zase něco 
jiného. Jsem moc ráda, že se tam objevili herci, které už dlouho znám. Od prvního 
dílu si tento seriál získal mou přízeň a oblibu. Seriál jsem si moc oblíbila - jak se říká 
- něco starého končí a něco nového zase začíná. 

Hodnocení: 4* z 5       NaMe 
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Naše recepty 

Tentokrát trochu netradičně přinášíme recepty, kte-
ré sepsali v hodině slohu naši páťáci. Celé to muselo být 
sepsáno v minulém čase, takže to bylo nejlepší doma 
vyzkoušet. A vy si to můžete zkusit také a ověřit si, jestli 
byl jejich popis v pořádku. 

 

Mražená pochoutka 
Nejprve jsem si vzala banán, jahody, borůvky a mali-

ny, banán jsem si vidličkou rozmačkala a vše ostatní na-
krájela na malé kousky. Přidala k banánům a zalila mali-
novou šťávou. Vše jsem zamíchala a bylo hotovo. 

Amálka  

Řízek a brambory 
Připravila jsem si kuřecí maso, brambory, koření, strouhanku, vejce. Maso sem 

dala do sáčku a rozklepala natenko, rozklepla jsem si vejce do mísy a strouhanku 
nasypala do druhé misky, poté obalila ve vajíčku a strouhance a dala smažit. Mezi-
tím jsem oloupala brambory a dala vařit na cca 20 minut a prostřela stůl. Ještě jsem 
udělala ovocný salát, umyla jsem si ovoce, nakrájela na tenko do mísy a přimíchala 
zakysanou smetanu, následně jsem vše zamíchala, usušila řízky od přebytečné 
mastnoty a tradá, můžeme podávat. 

Viki 

Boloňské špagety 
Připravila jsem so hrnec a zapnula jsem sporák. Napustila jsem si vodu do hrn-

ce, přisypala sůl a dala jsem vařit. Když voda začala vařit, nasypala jsem špagety a 
čekala 10 minut, než se to uvařilo. Prozatím jsem si nachystala pánvičku, kde jsem 
osmažila maso a později jsem nalila omáčku na ohřátí. A můžeme podávat!  

Simča 

Mrkvový salát 
Nejdřív jsem si umyl ruce a ostrouhal jsem 2 velké mrkve. Pak jsem vyhodil 

slupky a umyl jsem mrkve. Potom jsem si vzal struhadlo a ostrouhal jsem mrkve na 
tenké plátky a už jen stačilo přesypat mrkvový salát do misky. 

Martin 

Kakaové vločky 
Do misky jsem nasypala vločky, zalila mlékem a pak to nasypala do hrnce. Za-

pnula jsem plotýnku a míchala. Když to začínalo houstnout, připravila jsem kakao a 
znovu míchala. Pak jsem přidala skořici a znovu míchala. Potom jsem to nasypala 
do misky a „voala“, vločky byly na světě. 

Anička 
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Sbal se 

V tomto čísle Dušanových zápisků zamíříme na západ republiky a přiblížíme si 

oblast našich nejznámějších lázní. Ono je zde ale mnohem více „nej“. Kromě toho, 

že jsou nejznámější, jsou i největší, nejnavštěvovanější a nejstarší. 

Začneme ve městě, které dalo této oblasti název – Karlovy Vary. V centru města 

se nachází 12 minerálních pramenů. Nejznámějším pramenem je Vřídlo, které je záro-

veň nejteplejším pramenem. Tryskající voda má teplotu 73°C. Každé správné lázně 

musím mít své kolonády. V Karlových Varech jsou hned čtyři - Mlýnská, Sadová, 

Vřídelní a Zámecká. Kromě kolonád se tady nachází také pozemní lanová dráha Dia-

na. Ta byla vystavěna v letech 1911 až 1912 a v době zprovoznění byla s délkou 417 

metrů nejdelší lanovkou v Rakousku-Uhersku. Mimo lázeňské péče jsou Karlovy 

Vary známé i mezinárodním filmovým festivalem. 

Nabažíme-li se Karlových Varů, můžeme vyrazit 

jihozápadním směrem na hrad Loket či na zámek 

Bečov nad Teplou, kde je vystavena druhá nejslav-

nější historická památka po korunovačních kleno-

tech – relikviář svatého Maura. 

Když se vydáme dále 

na západ, dorazíme 

do města Cheb. Na 

náměstí si prohlédneme uskupení jedenácti gotických 

domů, v jednom z nich si můžeme dát výborný oběd.  

Oběd rozchodíme na procházce, která může směřovat 

do sousedního města Františkovy Lázně. V centru 

pozdravíme sochu Františka, který dal lázním jméno. 

Socha Františka má představovat nejmocnější ze zdejších léčebných zdrojů. Podle 

legendy, která se k soše dítěte sedícího na kouli 

s rybou v ruce váže, otěhotní každá žena, která si na 

ni sáhne.  

Posledním bodem, který navštívíme, je český 

„Yellowstone“. Přírodní rezervace SOOS je rozsáhlé 

rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství 

minerálních pramenu a čistý oxid uhličitý v tzv. mofe-

tách – bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně 

vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. 

Doufám, že jsem vám oblast přiblížil a dodal vám 

motivaci k navštívení těchto míst. A když už vás ne-

bude bavit pochodování, můžete zajít do Františko-

vých Lázní nebo Chebu na nádraží a Pendolinem do-

jet bez přestupu zpátky do Ostravy.                                                                                                  

HoBo 
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Dovedné ruce 

Velikonoce se rychle blíží a já jsem si pro vás připravila návod na výrobu tradiční 

velikonoční ozdoby, kreslení vajíček. A než začneme vyrábět, tak si něco řekneme 

o Velikonocích. 

Co jsou to vlastně Velikonoce? Je to nejvýznamnější křesťanský svátek a obdo-

bí lidových tradic, které se pojí s vítáním jara. U nás v Česku je prastarou tradicí 

hodování spojené s pomlázkou. Ráno o Velikonocích muži a chlapci chodí po do-

mácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z 

vrbového proutí.  

CO BUDEME POTŘEBOVAT K VÝROBĚ: hrubé barevné provázky, nůž-

ky, tekuté lepidlo a štětec. 

1. Jako první si nachystáme, kolik chceme vajíček. Samozřejmě je musíme vy-

fouknout. Uděláme si dírku na horní a dolní straně vajíčka a začneme do jedné dír-

ky foukat. 
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 2. Až vajíčko vypadne, tak ho lehce umyjete a necháte na chvilku usušit.  

 

3. Po uschnutí si vezmete tekuté lepidlo a natřete je na vajíčko, potom budete  

pomalu pokládat provázek, můžete taky změnit barvu podle vaší fantazie. 

Máme hotovo!  
No a teď už, děvčata, stačí jenom počkat, až dorazí první šmigrustníci. 
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Sportovní noviny 

Rychlobruslení  
V Česku tento sport není moc rozšířený, ale na 
olympiádě v Pekingu máme naši trojnásobnou 
olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou. Martina 
Sáblíková má už za sebou čtyři olympiády. I na té 
letošní zajela krásné třetí místo a získala bronzovou 
medaili. A k tomu jí moc gratulujeme! Závodníci 
jezdí na oválu, který je dlouhý 400 metrů, a při kaž-
dé jízdě mají jinačí trasu. Musí se střídat. Jedou se 
různé délky. Nejkratší trať je 500 metrů. Aby každý 
závodník ujel stejně, tak jedou 5000 metrů. 
 

Krasobruslení 
Krasobruslení je druh zimního sportu. Můžou soutěžit páry anebo jednotlivci. 

Krasobruslaři se utkávají na různých soutěžích na národní a mezinárodní úrovni. 
Tento rok se naši krasobruslaři vydali do Pekingu na olympiádu. Reprezentovali nás 
mezi jednotlivci Michal Březina a Eliška Březinová, taneční pár sourozenci Taschle-
rovi a sportovní pár Bidař a Žuková. Bohužel v tomto sportu nemáme zrovna skvělé 
výsledky a k medailím bylo i v Pekingu móóóc daleko. Snad se to změní, až doroste 
naše domácí naděje Anetka Onderková z 8. třídy. Prý jí to jde zatím výborně. Tak 
držíme palce! 

Sajmon123 
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Národní házená — domácí sport číslo 1 
I pro sport začal nový rok 2022. Co je nového v naší staroveské národní házené? 
22. 1. jsme měli přátelák ve Svinově. Dobře jsme si zahrály a potrénovaly, a taky 

jsme si vyzkoušely zahrát na jiných pozicích, než jsme zvyklé. Zápas jsme vyhrály 
11:9. 

16. 1. měly naše starší žačky turnaj ve Staré Vsi. Výsledky nebyly vyhlášeny, pro-
tože teprve bude 26. 2. v Troubkách druhá část turnaje. 

Mladší žačky čeká turnaj v Troubkách v následujícím týdnu. Doufáme, že se nám 
bude dařit a držte nám palce. 

Naši dorostenci i dorostenky jsou po podzimní části na 1. místě. Gratulujeme a 
jen tak dál! 

Mladší žačky obsadili krásné bronzové 3. místo. Starším žačkám se ne vždy daři-
lo a jsou na hezkém 5. místě. 

Sajmon123 

Olympiáda skončila 
Zimní olympiádu hostil  4.-20. února čínský Peking. Nepatřila sice pro naši zemi 

mezi nejpovedenější, ale povedly se aspoň obrázky, které namalovali  naši páťáci.  

Poznáte nakreslené disci-
plíny? Věříme, že určitě 
ano, patří totiž k na-
šim nejúspěšnějším. 
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Drby a brebty 

Sedmáci měli v pracovních činnostech prezentace o domácím zvířeti. Marek ze 
7.B měl téma kur domácí - slepice. Řekl, že stojí 35 000 Kč. Pan učitel Chvostek řekl, 
že to by asi musela snášet zlatá vejce. Marek si to tedy doma zkontroloval a zjistil, 
že se díval na 3D model slepice pro vysoké školy. 

Žák devátého ročníku v hodině německého jazyka špatně přečetl přehlásku ve 
slově a z části věty „jezdil bych vlakem“ (mit Züge fahren) se stalo „jezdil bych na 
kozách“ (mit Ziege fahren). 

Paní učitelka se v hodině němčiny přeřekla a místo „ležet pod palmou“ se ozvalo 
„ležet pod lampou“. 

Žák z 8.A v hodině chemie usnul na učebnici a oslintal ji. 
Dva žáci z 8. A v hodině zeměpisu byli u tabule a ostatní žáci jim měli říkat názvy 

z Evropy. Jeden žák zadal „zemní moře“, oba se otočili a řekli, že tohle moře neexis-
tuje. Chytrolín se podíval znovu a řekl: „Aha, pardon, tak Středozemní moře.“ 

Žačka z 9.A prohlásila, že Picasso je souhvězdí. 
Jiný žák z 9.A řekl, že umělecký sloh s koncovkou -ismus je terorismus, další vy-

myslel, proč je šikmá věž šikmá - protože foukal vítr a v Řecku se jí guroš (gyros). 
Třída 5.A psala test z 30leté války: 30letá válka postihuje i J. A. Komenského, 

zvaného také (vyber si z odpovědí žáků) zlatý ámos/svatí učitel/učitel vlasti/otec 
vlasti/železný a zlatý/Jana amonskeho. 

Dušan komentuje: Jene Amosi, ještě že už nejsi… 
Doplňovací text: Život poddaných v 17. století byl velmi těžký, museli… pracovat. 
Dušan komentuje: Hotoví chudáci, zlaté 21. století. 
30letá válka trvala: 1521-41, 1818-48, 1524-54, 1621-51, 16-1621, 1540-1550, 

1620-1621, 1620-50, 1650-1680, 16-48, 1515-1518, 1640-1680, 1526-1623. 
Dušan komentuje: Chytrá třída☺. 

Test ze života na vsi: pracovalo se 12-14 dnů v týdnu. 
Nová slova v podání páťáků: cyhly, hystorky, bůch, obívák, nevipálená cihla. 
Dušan komentuje: Potřebujeme rozšířit slovník☺ 

Ondra z 5.A si myslel, že ztratil klíče, ale celou dobu je měl Martin. 
Dušan komentuje: Zkontrolovala bych si skřínku… 
V třídě 5.A měl Oliver perníček, který si udělal krátký výlet do 5.B, protože si 

s ním hoši kopali, a potom ho Lukáš a Honza společně snědli. 
Dušan komentuje: Jak bylo na výletě? 
Bart z 5.A v testu z angličtiny napsal místo mrkev - mrkef. 
Dušan komentuje: Test musel dopadnout dobře☺. 

NO UZNEJTE—TENTOKRÁT TO BYLO OBZVLÁŠŤ VÝŽIVNÉ OBDOBÍ!  
ŽE BY TO BYL DŮSLEDEK KORONY? 
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1. Pletenec vlasů 
2. Opak dobra 
3. Druh 
4. Obtížný hmyz 
5. Polévati vodou 
6. Připravený 
7. Velcí ještěři 
8. Věc, kterou používají malé děti při jídle 
9. Škola z Harryho Pottera 

Křížovka  

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


