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Možná že Alfred Nobel objevil dynamit… 

       …ale my jsme ho zapálili!!! 
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Dobrý den, vážení učitelé, žáci 
a všichni příznivci Třesku.! 

Tématem tohoto výtisku jsou 
REKORDY Česka. Určitě se 
Vám při tom vybaví  
Guinessova kniha rekordů, kde 
jsou zaznamenány  všechny 
možné rekordy z celého  světa. 
Česká republika má svoji 
vlastní knihu rekordů a kuriozit. 
V ní se nachází i rekord, který 
vytvořila naše  morašická škola 

tím, že poskládala nejvíce lodiček z jízdenek. V naší školní 
knihovně  máme knihu, kde je tento rekord zapsaný.   

Rekord je něco jedinečného a výjimečného. Pokud v nějakém 
oboru předčíme všechny nebo vymyslíme disciplínu, kterou 
nikdo před námi nevyzkoušel, jsme rekordmany. Je to o 
překonávání svých možností, a to se povedlo i naší škole!A 
protože rekordy každého potěší a udělají radost, tak naši 
redaktoři hledali a našli mnoho rekordů, na které může být 
Česko pyšné.  

A když už jsme u překonávání  hranic, rozhodli jsme se, že 
zkusíme Třesk distribuovat i do vesnic, odkud jezdí naši žáci, 
aby si mohli Třeskem listovat i další čtenáři. Třesk je k dostání 
zatím v obchodech v Jarošově a v Chotovicích. 

Tak Vám přeju radostné a spokojené čtení a dobrou zábavu.     
A redaktorům i dalším četným přispěvatelům velký dík! 

                                  Vaše Anna Magdalena Lapáčková, 9. třída  

 

Milí čtenáři, milé čtenářky... 

 

Podzim 
Marek Janda 

 

Podzim už končí 
a děti skotačí. 

Těšíme se na zimu! 
Ale podzim pořád je tu. 

 

Na obloze plno draků letí, 
a když se děti nudí, 

skočí dohromady listí. 
A když chladno je, 

za pece nás zima dostane. 

 
Taneční vystoupení děvčat z 9.třídy 
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17. října proběhl v naší škole další recesní den v pořadí už 23. tentokrát na 
téma gumáky. Každý si v ten den měl přinést gumáky. V některých třídách se 
dohodli, že si gumáky ještě nějak vyzdobí, a tak byla výstava o to víc 
originální. O velké přestávce se celá škola sešla na prostřední chodbě a každá 
třída měla předvést své vystoupení. Na začátku jsme zjistili, jaký je rozdíl 
mezi gumákou a holínkou, to nám vyprávěl moderátor Bohouš. 
Začalo se písní školního minisouboru.  1. – 5. třída nám potom zazpívala. 
Šestá třída všem předvedla ultra gumáku a porovnala s normální. Sedmá třída 
zatancovala na písničku „Rybář“. Pak jsme přišli na řadu my, tedy osmáci. My 
jsme si společně nacvičili představení o „gumákovém šílenství“ a seznámili 
jsme žáky o novém náboženství „Holinkobismu“ a nové kolekci „My rain 
style“. Nakonec se nám předvedla devátá třída se svým úžasným příběhem o 
malé holčičce, která si moc přeje nové gumáky. Své představení ještě 
dokončily dívky zajímavým tancem. A nakonec se nám ukázali všichni 

zaměstnanci školy. Sladěná byla i paní uklízečka Komínková. 
Všechny velmi fascinovaly rybářské holiny paní uklízečky Dany 
Trávníčkové. Jako odměnu za 100% účast dostala třída pytlíček 
s perníkovými gumáky. Každý dostal jednu, kterou si mohl sníst. 
Celý recesní den byl nejen podle mě velmi povedený. Vládla tam 
uvolněná atmosféra. Každý se tam něčemu zasmál, každý si 
zkusil, jaké to je vystupovat před více lidmi a každý chodil 
v gumákách. Naše třída šla potom v těch gumákách a holinách 
na oběd. Náladu nám nezkazily ani rodičovské schůzky, které se 

konaly ještě ten den, a tak si každý, kdo tam přišel, mohl prohlédnout výstavu 
barev podzimu a velkou řadu z gumáků a holin.   
   Kamila Kusá, 8. třída         Foto: archiv školy 

23.recesní den –  holínkový 

Hlavním moderátorem byl Bóďa Říha  

Vystoupení 7.třídy 

Učitelský sbor 
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Krteček má své čtenáře dokonce i na 
druhém stupni Nadšení z 

Určitě jste všichni vyráběli záložky do 
knih. Ale proč? To už možná každý neví. 
Takže naše škola se zúčastnila 8. ročníku 
česko-slovenského projektu – Záložka do 
knihy spojuje školy, který se snaží navázat 
kontakt mezi českými a slovenskými 
školami a zároveň podporuje čtenářství, 
prostřednictvím výměny záložek.  Letos se  
přihlásilo 1134 škol s celkovým počtem 
138 248 žáků, z toho z České republiky 
337 škol s celkovým počtem  37 073 žáků 
a ze Slovenské republiky 797 škol 
s celkovým počtem žáků 101 175 žáků.  
Naše záložky letos poputují do ZŠ a 
MŠ Štefana Žáryho v Ponikách, odkud 
nám již přišly také krásné záložky. 

                        

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při hodinách vlastivědy probíráme Prahu. Aby se nám 
to lépe učilo, vyrazili jsme Prahu poznat prakticky. Asi 
po hodině a půl cesty vlakem jsme vystoupili v našem 
hlavním městě. Z hlavního nádraží jsme vyrazili 
k národní opeře. Dále jsme pokračovali přes Václavské 
náměstí na náměstí Staroměstské. Cestou ke Karlovu 
mostu jsme navštívili Muzeum Karlova mostu. Po 
prohlídce jsme nastoupili na loď, kde na nás čekala 
slečna průvodkyně Markéta Šmolková, která nám velmi 
pěkně vyprávěla mnoho zajímavostí o Praze. Pak jsme 
přešli Karlův most a konečně navštívili jednu 
z nejznámějších turistických „památek“ Mc. Donald, ze 
které jsme se plni energie vydali na Pražský hrad. Před 
branami Hradu jsme byli zkontrolováni policií, zda 
sebou neneseme nějakou zbraň a nechystáme se provést 
teroristický útok. Někteří z nás málem neprošli. Po 
prohlídce jsme nastoupili na metro a vrátili se zpět na 

Václavské náměstí. 
Cestou na vlak jsme 
zvládli ještě jedno 
rychlé občerstvení 
v KFC, po kterém 
jsme nastoupili do vla-
ku a odjeli domů. 

                                                         

                                                             

 

Páťáci v hlavním městě  Záložky co spojují 

Matěj Štěpán, 5. třída 

Foto: archiv školy 

Anežka Vopařilová, 8. třída             
Foto: archiv školy Takto nás kontrolovali na 

Pražském hradě 
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 Družina  v divadle a Ekocentru v Pardubicích 

Dne 30. října se vydala školní družina, mateřská škola a některé děti 
z druhého stupně do Východočeského divadla v Pardubicích na před-
stavení O princezně, která ráčkovala. Minulý rok jsme na divadle byli 
také, ale samozřejmě na jiném představení, a to na Zlatovlásce. Toto 
bylo úžasné představení.   Vrátíme se ale zpátky k tomuto letošnímu 
představení. Jeli jsme autobusem od školy. Představení nám začínalo 
hned dopoledne. Celé divadlo bylo plné malých dětí, ale mně to 
vůbec nevadilo. Úžasný pocit je vidět a slyšet to nadšení těch malých 
rozkošných tváří. Představení bylo opravdu vtipné i já jsem se nasmá-
la a užila si to. Jeli se mnou ještě kamarádi ze třídy, což bylo super. 
Celí nadšení jsme odešli z divadla a namířili si to do Ekocentra, nebo-
li do Nature parku, kde jsme se občerstvili a pustili se do prohlídky. 
Provázel nás příjemný pán. Prohlédli jsme si centrum, jak zevnitř, tak 
i zvenku. Bylo k vidění opravdu mnoho zajímavých věcí, až mě to 
překvapilo. Pán nás vzal se podívat i za zvířátky. Malé děti ze 
zvířátek byly nadšené. Venku nás omezovalo trochu počasí, které ne-
bylo zrovna moc příjemné. Výlet jsme zakončili odpolední svačinkou 
a jelo se zpátky ke škole. Cesta autobusem utekla rychle a byla plná 
zábavy. Výlet jsme si všichni moc užili a doufám, že ještě takové 
výlety na této škole zažiju, i když jsem tu už bohužel posledním 
rokem. Na závěr, bych chtěla poděkovat paní             Fikejzové, že si 
s tím dělala takové starosti a vzala i nás starší. 

Co se vám na divadle 
líbilo nejvíce? 

 

"Mně se líbili herci. Princezna 
Karolínka a ta královna."             
 N. Kovářová (1. tř.)  
"Jak srandovně ráčkovali:"  
            L. Mach (3. tř.) 
"Mně se líbilo, jak tam zpíval 
Kryštof a princezna."  
 H. Dostálová (5. tř.) 
"Mně se líbilo, jak tam zpívali a 
tancovali." A. Kašparová (3. tř.) 
"Mně se líbilo, jak tam zpívali a 
dělali blbiny." J. Tichý (2. tř.) 

Adéla Sádecká,        
9. třída 

Foto a anketa:      
paní vychovatelka         
Zdeňka Fikejzová 

Speciální chodník v Ekocentru 

"Ten ještěr, ta přehrada venku." N. 
Kovářová (1. tř.) 
"Přehrada, jak byla krásně 
vyřezávaná." J. Tichý (2. tř.) 
" Chození  venku po dřevěných 
špalíčkách." H. Dostálová (5. tř.) 
"Jak jsme byli venku a sahali jsme 
do budek. Tam bylo listí, kameny, 
mušle, šišky..A  všechna zvířátka. 
A. Kašparová (3. tř.) 
"Jak jsme mohli pohladit činčilu, 
modely elektráren (větrná, vodní...) 
A také, jak jsme chodili po 
špalíčkách. V Klejchová (3. tř.) 
 

Co se vám líbilo  
v Ekocentru? 

Těšíme se na pohádku... 
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Miluješ knihy a rád čteš? V tom     
případě je tento klub přesně pro tebe. 

Tak neváhej a přijď za námi ve středu i s 
knihou do knihovny. Klub vede paní 
učitelka Renzová, která má připraveno 
plno aktivit pro čtenáře. Zaručuji, že 
tomto v klubu se rozhodně nudit nebudeš. 
Těšíme se na tebe!  

Knihožrouti Vyladění deváťáci 

A je to tady! 
 

Teď si všichni říkáte, co je tady? Prozradím Vám to. Moje 
třída už letos odchází, což znamená, že tohle je náš 
poslední společný rok na této úžasné školičce. S tím také 
přichází společná trička, která doposud měla každá třída, 
ale my tuto stálou tradici přerušili. Dohodli jsme se totiž na 
společných mikinách. Popravdě tohle jsme už plánovali od 
konce minulého školního roku. Moc nám na tom záleželo. 
Abychom nebyli málo originální, vymysleli jsme, že kluci 
budou mít jednu barvu a dívky zase jinou. Kluci si tedy 
vybrali modrou a dívky vínovou. Mikiny jsme objednávali 
na konci září, jak jsme byli nedočkaví. Mikiny nám 
nedávno přišly a my máme neskutečnou radost. Velkou 
radost měl i pan ředitel. Nepřišly nám nejen mikiny, ale 
ještě něco, avšak to se dozvíte až na konci školního roku. 
Byli jsme nadšení jako malé děti.  

Ája Rošková se svojí činčilou  
 

 

Víte, že na naší škole je psycholog?  Ano. Naší školu 
navštěvuje paní psycholožka Karolína Šindelářová. Ta 
vymýšlí různé programy a akce pro třídy. A to není 
všechno! Můžete se s ní setkat i v knihovně a říci, co vás 
trápí a ona vám pomůže nebo poradí co dělat. Termíny 
jsou na nástěnce  na prostřední chodbě  u 3. a 4. třídy.  
Nejbližší termín  je 23.11.2017       9:40–11:40   hodin                                     
 

          Marek Janda, 7. třída 

Anežka Vopařilová, 8. třída 

Foto: archiv školy 

Školní psycholog 

Text i foto Adéla Sádecká, 9. třída 

Ája Rošková navštívila 1.školní 
družinu a vyprávěla dětem, co  

má činčila ráda a jak o ní pečuje. 
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které zlé, 
kterým 
můžeme věřit 
a kterým ne. 
Co znamenají 
v pohádkách 
některá 
zvířata 

například, že krkavec či havran 
jsou zvířata, která zobrazují smrt, 
kletbu a zlo. Kůň zobrazuje sílu a 
hrdost. A třeba bílá barva 
znamená dobro, nebe, klid a mír, 
zatímco černá stejně tak jako 
havrani či krkavci zobrazuje smrt, 
kletbu a zlo. Potom, co skončilo 
povídání, byla menší chvilka, při 

které jsme si mohli knihovnu prohlédnout a přečíst 
si ukázky z některých knížek. Pak už jsme šli na 
autobus, který nás 
všechny rozvezl 

Dne 31.10 se naše 6. třída vydala na výlet do 
litomyšlské knihovny, kde měla program na téma 
Symbolika v pohádkách. Bavili jsme se tam o 
tom, které postavy v pohádkách jsou hodné a 

Šesťáci v litomyšlské knihovně 

Petra Moskalová, 6. třída 

Foto: paní uč. Edlmanová 

Palačinky 
má snad každý rád. Smažili jsme je 
i my v družině. Poprvé  ji obracel 
ve vzduchu. Nebylo to vůbec 

Matěj Štěpán, 5. třída 

Foto: archiv školy 

Gumáková pizza 
Proč gumáková? Protože jsme měli gumákový recesní den a tak 
jsme se rozhodli upéci pizzu ve tvaru gumáky. Vyváleli jsme těsto, 
podle šablony jsme vyřezali gumáku, potřeli jsme ji kečupem, 
ozdobili chilli, petrželkou, sýrem, salámem a dali jsme ji do trouby 
upéci. Skoro jsme se nestihli ani vyfotit, jak to bylo dobré.  

            

Mňamky ze školního klubu 

Zuzana Famfulíková, 5. třída 

Foto: archiv školy 



 

 8 

Rekordy Česka 

Největší adventní věnec 
 

Blíží se advent a tak jsem našla největší český 
adventní věnec. Na tento rekordní věnec byly 
použity dva valníky chvojí, smrkových 
větviček, túje a tisu. Věnec zdobilo 240 
zlatých koulí, 100 červených mašlí, 56 
velkých a nespočet malých hvězd, drobné 
elektrické žárovky a skleněné lampy 
válcovitého tvaru s klasickými kostelními 
svíčkami sahající do výšky 1,5 metru nad 
zemí. V průměru tento věnec měřil 15,67 
metrů a byl široký 80 centimetrů. První svíčka 
tohoto rekordního adventního věnce byla 
zapálena 26. listopadu 2011 na nádvoří zámku 
Loučeň na Nymbursku. 

Pelhřimov 

Knižní rekordy 
Je mnoho různých prapodivných rekordů a 
jedněmi z nich jsou i rekordy knižní. A dnes si 
jich pár představíme. 
 

- Všichni jistě známe nejprodávanější knihu 
BIBLI, ale moc lidí neví, že se jich 
vytisklo přes 7 miliard. 

- Největší kniha měřila 4,8 m. 
- A pokud je největší kniha, musí být 

samozřejmě i kniha nejmenší, ta měří 70 
mikrometrů x 100 mikrometrů 

- Všichni si myslí, že knihy mohou psát jen 
dospělí, ale není tomu tak. Kniha 
„Říkejte mi Pehude“ je velmi výjimečná 
tím, že jí napsal osmiletý školák Jiří 
Arbter. Autor knihy si dal přezdívku 
PEHUDE – PEkelně HUstej DEtektiv.  

                         
 

 

Čeština jako jediná řeč má písmeno Ř.   
Uvědomil jsem si to, když se moje pětiletá 
sestra Dorotka učila s mamkou na 
logopedii. Nejdřív zkoušely říkat R s 

otevřenou pusou, 
pak zavřenou a 
hodně musely na R 

fouknout. A 
pak říkaly slova 
jako dříví, dřina, 
bříza a řepa, 
řízek a 
podobně. Pro Dorotku to 
byla dřina a mamka řekla, že se 
s tím nadřou i cizinci, protože tohle 
písmeno neznají.  
V tom je prostě čeština a Česko výjimečné.     
Ř prostě nikde jinde nenajdete.  

Jediní máme Ř,  
ale je to dřina! 

Město kuriózních rekordů 

Pelhřimov, to je naše české město rekordů. Uvidíte zde 
buď něco nejmenšího, nebo největšího, například 
největší zavírací špendlík, nejmenší figurka jezdce na 
koni… Toto město je opravdu dobré místo na 
dovolenou. Svoji stránku si zde najde každý bez 
ohledu na věk. Já už jsem tam byla  a je to tam 
opravdu krásné. Pokud byste se tam rozhodli jet, 
doporučuji navštívit Muzeum rekordů a kuriozit. 
Nebudu vám říkat, co tam všechno je, abych vás 
nepřipravila o nadšení. 
                                                

 

 

 

 

Největší původní ryby chycené v České republice: 
sumec velký 255cm a 93 kg 

štika obecná 137cm a 27,2 kg 

tolstobec pestrý 128cm a 37 kg 

úhoř říční 127cm a 4,2kg 

amur bílý 118cm a 28 kg 

                      
A můj rekordní úlovek je štika obecná 80 cm. 
 

 

 

 

Rybí rekordy 

Matěj Štěpán, 5. třída 

Kamila Kusá, 8. třída 

                      Veronika Vaňková, 8. třída 

                                                  Foto: internet 

Anežka Vopařilová,  8. třída 
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Zdeněk  
 

Bradáč 

 
Někteří mu 
říkají český 
Harry  
Houdini.  
 Tento Čech 
je jeden z 
mála, kteří 
jsou zapsáni v Guinessově knize rekordů. Je proslulý 
především v kouzelnických tricích. Na svém kontě má 
již 25 světových rekordů, a to především v 
eskamoterských kouscích. Kupříkladu se dostal z pout 
pod vodou a žongloval pod vodou se třemi míčky. 
Málokdo umí vůbec žonglovat na suchu. Tento muž si  
zaslouží náš obdiv. 
                        

Největší Čech, který kdy žil... 
Jára Cimrman, pro mnohé známý, pro 
další méně, ale určitě stojí za představení. V 
anketě největší Čech se umísťoval na 
nejvyšších příčkách a předčil i otce vlasti Karla 
IV. Nikde ve světě nenajdete tak všestranného, 
vzdělaného, nadaného a pracovitého vědce, 
vynálezce, umělce, pedagoga a vlastence. 
Škoda, že byl tak často neuznán. Nemuseli 
jsme se učit o Edisonovi, Amundsenovi, 
bratřích Lumiérových, Richardu Straussovi a 
podobně, protože to samé dokázal Jára 
Cimrman! Více se o něm můžete dozvědět 
v knížkách a na seminářích, které o něm a jeho 
díle zpracovali Zdeněk Svěrák a Ladislav 
Smoljak.  
 

A víte, jak by zněl podtitul našeho školního 
časopisu? 

"Samozřejmě, že Jára Cimrman 
objevil dynamit a zapálil ho……. 
my jsme však byli u toho!!!" 
 

Busta Járy Cimrmana (uprostřed), okolo: L. 

 Policejní rekordy 
Největší krádež v České republice se stala         
1. prosince 2007 v Praze. Došlo k odcizení 
historicky nejvyšší finanční hotovosti ve výši 
půl miliardy korun, a to z budovy  bezpečnostní 
agentury. Do současné doby nebyl vypátrán ani 
pachatel této krádeže ani nebyla nalezena 
odcizená hotovost. 
                                           Marek Janda 7. třída 

                          Zdroj: Česká Kniha REKORDŮ   

Světový kouzelník  Největší Čech  

Theodor Josef Lapáček, 7. třída 

Foto: internet 

V tomto čísle jsme se zaměřili na rekordy. Já píšu o 
sportu, a tak zde máte několik světových rekordů ze 
sportu, kteří pořád drží naši čeští reprezentanti. Jsou 
to rekordy z atletiky. 
Jan Železný – Hod oštěpem. Hodil 98, 48 m. Nový 
rekord padl 25. května 1996 Jena, Německo. Světový 
rekord se stále drží a doufáme, že ho nikdo jen tak 
nepřekoná.  
Jarmila Kratochvílová – Běh na 800 m. Trať byla 
uběhnuta za 1:53,28. Nejrychlejší čas byl zaběhnut 
26. července 1983 Mnichov, Západní Německo. 
Tento rekord je pořád nejlepším. 
Barbora Špotáková – Hod oštěpem. Hodila 72,28 
m. Rekord se stal 13. září 2008. Stuttgart, Německo. 
Takže Česko drží v hodu oštěpu rekord, jak u žen, tak 
u mužů.  
Roman Šebrle byl první desetibojař, který získal 
9000 bodů přesněji má tedy 9026 bodů, rekord padl 
27. května  2001, avšak v roce 2015 Romana 
předběhl Američan Ashton Eaton o 19 bodů. Ale i 
tak byl prvním, kdo dosáhl 9000 bodů.  
     Myslím, že na tyto úspěchy můžeme být hrdí.                                        

Adéla Sádecká, 9. třída 

Blahoslav Adam Lapáček, 5. třída 

Foto: internet 

Sportovní rekordy 
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Rekordy Česka 

Všichni dnes známe slovo kuchyňský robot a 
robotika, ale víte, že tohle slovo, které používá celý 
svět vzniklo v Čechách?  
Toto slovo zaznělo poprvé ve hře R.U.R. Autorem 
hry je Karel Čapek. Ovšem slovo ROBOT  
vymyslel jeho bratr Josef Čapek. Karel s tímto 
slovem zprvu nesouhlasil a snažil se vymyslet 
nějakou jinou alternativu. Nakonec asi nic lepšího 
nevymyslel a  použil. A takhle nějak to 
pravděpodobně vzniklo: 
„Ale já nevím,“ řekl Karel „jak mám ty umělé 
dělníky nazvat. Řekl bych jim laboři, ale připadá 

Slovo ROBOT 

Tématem tohoto čísla jsou rekordy. České rekordy. 
Představte si, že i naše škola je zapsaná 
v české knize rekordů. A s čím? Stalo se to před 
devíti lety… 

Byl námořnický den Vavřince Valchy. Byl to 17. 
recesní den.  My teda naši nejstarší spolužáci  si 
dali předsevzetí, že složí co nejvíce lodiček 
z jízdenek dopravních prostředků. Předsevzetí se 
podařilo splnit.  A bylo jich opravdu hodně, 
dokonce víc než si myslíte. Ta cifra je pětimístná. 
Bylo to neuvěřitelné. Poskládalo se  71 751 lodiček. 
A tímto číslem jsme se zapsali do českých rekordů. 
Jsme zapsání  v „ české guinesovce“. Celý 
námořnický den probíhal v okolí hřiště 
v Morašicích. Kde jsme měli mnoho soutěží, po 
aktivitách na hřišti, následovala stezka kolem 
Morašic, kde nás čekaly mnohé výzvy jako lezení 
po laně nebo brodění v rozbahněné trávě, kde bylo 
místy až po kotníky vody. Byl zakončen 
bublinovým  představením a                                                                                                                                  

Náš velký rekord ! 

 Bohuslav Říha, 9. třída 

Foto: archiv školy 

Anna Magdalena Lapáčková, 9. třída 

Foto: internet 

pěnou  na hřišti, kde jste se mohli vykoupat 
podle libosti.  Vzpomínky mám jen ty nejlepší 
a to ještě, když jsme dokázali zapsat rekord. 
Prostě super den!      

mně to nějak papírové.“ „Tak jim řekni roboti,“ 
řekl Josef téměř jen tak a kreslil dál. 
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Pro poučení 

 

Letošní  dovolenou jsme prožili 
v Německu. Když jsme 
procházeli městy, všude visely 
upoutávky a plakáty k pětistému 
výročí reformace.   To je půl 
tisíciletí! Tak mě napadlo napsat 
o muži, který v Německu i po 
půl tisíciletí stojí za 
připomenutí. Konečně, i u nás v 
Čechách a na Moravě se o něm 
mluví. 
 

Tímto mužem je Dr.  Martin Luther.  
10. listopadu 1483 - 18. února 1546 
 

Byl filosof, teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu. 
Napsal  řadu duchovních, politických a pedagogických spisů, 
církevních písní a překladů.  
Já ho chci představit jako muže, který přeložil  Bibli do němčiny. 
Stalo se to během jeho azylu na hradě Wartburg, kam ho nechal 
odvést Fridrich III., zvaný Moudrý, protože na Luthera byla uvalena 
kletba a byl prohlášen za kacíře, stejně jako náš Mistr Jan Hus, který 
byl o 102 let dříve upálen. Luther se k němu hlásil a důvodem 
klatby byla kritika církve a prodej odpustků.  31. října roku 1517 
přitloukl na dveře kostela 95 bodů- tezí, které chtěl dát k diskuzi o 
církvi. Jeho jednání mělo dalekosáhlé důsledky a  reakcí bylo 
odloučení tzv. protestantů od (do té doby) všeobecné katolické 
církve. A my si letos připomínáme 500 let od vzniku reformace. 
 

"Nepravda je jako sněhová koule:   
čím déle se valí, tím je větší."             
   Martin Luther 

Osobnosti Vše zajímavé    
o listopadu 

 
 

Máme tady listopad a podzim 
už je v plném proudu. Každý z 
nás asi na podzim sbírá 
kaštany, ať už na výrobky nebo 
jen tak z podzimní „tradice“.  
Dneska si uděláme jeden 
takový malý výrobek právě z 
kaštanů. 
 

Budeme potřebovat: kaštany 
(okolo 20 kusů, čím větší 
výrobek bude, tím více jich 
bude potřeba), tavnou pistoli a 
stužku. 
 

1. Vezmeme si kaštany a 
vytvoříme z nich obrazec, který 
budeme tvořit. (V mém případě 
srdce) 
 

2. Rozehřeje tavnou pistoli. 
Pokud patříte k těm mladším 
nebo s pistolí neumíte zacházet, 
přizvěte si na pomoc rodiče. 
 

3. Vyrovnané kaštany lepíme 
po jednom k sobě. 
 

4. Po chvíli výrobek pevně drží, 
ze stužky si uvážeme mašličku, 
kterou nalepíme na výrobek. 
 

Hotový výrobek si můžeme 
pověsit na dveře nebo třeba 
vystavit na poličku 

 

roku budoucího.“ 

 

Veronika Vaňková, 7. třída  
Foto: archiv rodiny Vaňkových 

PRANOSTIKY 
 

„Teplý říjen - studený listopad.“ 

 

„Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.“ 

 

„Jaký listopad, takový březen.“ 

 

„Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.“ 

 

„Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března. 
 

„Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.“ 

 

„Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane,                                      
více než hnůj polím prospěje.“ 

 

                                                               

  Anna Magdalena      
Lapáčková, 9.  třída 

        Foto: internet 

Veronika Vaňková,  7.třída 
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Zajímavosti 

Jednoho dne se ve svitavské fabrice konala burza škol. Ti znalí vědí, 
co se pod názvem skrývá, ale někdo třeba o tom nic neví. Nejedná 
se o to, že si koupíte školu, ale pouze si ji vyberete, abyste měli jas-
no, kam chcete jít studovat. Tak teď už víte, co to je burza škol a 
teď, co se tam  dělo. Když jsme  dorazili do Fabriky, „vybaflo“ na 
mne mnoho milých a příjemných lidí. Škol tam bylo opravdu 
požehnaně, ale pro mne zas až tak moc ne, hned vysvětlím. Já jsem 
poddruh člověka a to HOMO LENIVUS, a proto nepřipadají 
v úvahu žádné manuální práce a tedy i školy tohoto typu. Druhá věc 
je, že kupa věcí by mne vůbec nenaplňovalo, a proto nemá smysl je 
studovat.  Mně by se totiž líbilo být námořním kapitánem, ale žádná 
střední škola kapitánská není a na vysokou si musím chvíli počkat.  
Nakonec se mi nejvíce zalíbila Střední ekonomická a odborná škola 
obchodní v Chocni a to obor cestovní ruch a Ekonomika zah-
raničního obchodu. Tak to bude asi moje volba, ale to se ještě uvidí. 
Přeji všem mým spolužákům, aby si  vybrali svoji školu podle 
svého přání. 
                                                                    Bohuslav Říha,9. třída     

Laborka 

Konečně přišel čas na naši první 
laboratorní práci z chemie. 
Prováděli jsme filtraci a 
chromatografii. Na filtraci jsme 
si měli připravit špinavou vodu a 
věci, přes které budeme filtrovat, 
například silonka, kus látky, 
vata… Kdo neví, co je 
chromatografie, tak ať teď 
pozorně čte. Spočívá to v tom, 
že na filtrační papír se dají čtyři 

Oslava  
narozenin 

2.  října se v naší třídě konala 
narozeninová oslava naší třídní 
paní učitelky, Jany Renzové. 
Plánování nám zabralo pár dnů, 
ale nakonec jsme všechno stihli.  
Každý z nás se nějak do přípravy 
zapojil, ať už více nebo méně.  
Práci nám dala i výzdoba třídy. 
Nechyběly balónky, konfety a 
mnoho dalšího. A samozřejmě 
hudba a nějaké to občerstvení. 
Jelikož oslava měla být právě v 
čas třídnické hodiny, museli jsme 
vymyslet, jak paní učitelku na 
chvíli zdržet, a vskutku padlo pár 
originálních nápadů, nakonec to 
však nebylo nutné, všechno jsme 
stihli včas. Za celou naši třídu 
jsme paní učitelce dali svíčku a 
květinu, a sami za sebe jsme jí 
dali taky nějaký malý dárek. 
Oslava se nám protáhla i přes 
první hodinu.  Já osobně jsem si 
oslavu moc užila a doufám, že 
jsme naší paní učitelce udělali 
radost.  

Kamila Kusá, 8.třída                                  
Foto: archiv školy 

Jak jsem si šel  
plánovat budoucnost 

látky. Ve filtračním papíru se 
uprostřed vystřihne dírka a 
pomocí druhé papíru se udělá 
takový „deštník“. Konec papíru 
se ponoří do lihu a pak už stačí 
jen pozorovat, jak se barvy 
rozkládají. My jsme si měli 
přinést čtyři rostlinné látky, 
například listy, květy… Celý 
pokus dopadl dobře. Nic 
nevybouchlo, takže se nám to 
všem povedlo udělat správně, 
až na některé opozdilce, které si 
s tím dali velkou práci a už 
rovnou u toho si zapisovali 
poznámky do sešitu. Všichni už 
se těšíme na další takový 
pokus. 

 

Veronika Vaňková, 7. třída 

 Foto: Marek Janda, 7. třída 
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A je tu zase masážní křeslo. Dnes s novou posilou našeho 
učitelského sboru, s paní učitelkou hudební výchovy a zdatnou 
angličtinářkou paní učitelkou HanouVanišovou. 
 

Odkud jste k nám přišla? 

Pocházím z Litomyšle. 
Učila jste již někdy na 
základní škole? Nebo vaší 
doménou jsou spíše sbory 
a umělecké školy? 

Odvždy, učím již od 
osmnácti let kromě pauzy 
na mateřskou dovolenou. 
Vysokou školu jsem 
studovala dálkově. 
Jaké jsou Vaše koníčky, 
tedy kromě zpěvu? 

Zpěv a hudba ke mně patří odjakživa, ale dalšími koníčky pro mne 
jsou divadlo a výtvarné umění. 
Vyučujete ještě nějaké předměty mimo hudební výchovy? 

Anglický jazyk  na prvním stupni. Díky roztroušené rodině po světě  
často  angličtinu trénuji. 
Líbí se Vám na naší škole? 

Moc, super kolektiv zaměstnanců školy, skvělá atmosféra, děti,  
které rádi zpívají a tvoří, super gumákový den.   
 

         S paní učitelkou Vanišovou rozmlouval  Bohuslav Říha, 9.třída 

 

  

Zajímavosti 

Samotné konání schůzky 
školního parlamentu proběhlo 
v pátek 3. listopadu 2017. 
Probíralo se vše od plánovaných 
akcí až po kázeň žáků. Také 
budeme mít pár změn na našich 
internetových stránkách, jako 
třeba novou kolonku pro školní 
parlament, budou zde dostupné 
rozvrhy hodin, budou zde i 
informace o změnách ve 
školním rozvrhu. Novinkou 
bude i to, že se budeme scházet 
každé dva měsíce na prostřední 
chodbě, abychom zhodnotili a 
pochválili jednotlivce ze všech 
tříd. Dále se bude konat 15. 11. 
2017 pedagogická porada, kde 
se mimo jiné probere i nově 
sestavené desatero, které bude 
vyvěšeno co nejdříve po výše 

Masážní křeslo 

Právě se díváte na lesní krajinu. 
Dala nám hodně práce. Vytvářeli 
jsme ji z hlíny. Je tam spousta 
zvířátek, stromů, hub, keřů. Najdete 
tam i zajíce, lišku, housenky. Bylo 
to společné dílo moje, Anetky, 
Vendulky a Marušky.  
                 Ema Dvořáková,  4. třída 

                            Foto: archiv školy 

Keramika 

Ze školního parlamentu 

Jednou jsme za domácí úkol měli 
přinést ruličky od toaletního papíru. 
Co asi  budeme dělat?  Černý papír 
jsme obtočili kolem ruličky, z bílé- 
ho jsme vystřihli oči a zuby. 
Doladili jsme křídla a další 

drobnosti.  

Netopýři zmíněném datu. Do konce 
kalendářního roku 2017 
budou do šaten instalovány 
skříňky na ukládání 
cvičebních úborů. Dále je 
velice uspokojivá situace 
v šatnách, kde se již 
nenachází takový nepořádek 
a neuklizené boty. Až na pár 
jedinců se všichni vrhli do 
dodržování pravidel,  které 
zde na začátku roku byly 
zavedeny. Tak to by bylo ode 
mne asi vše.  
                                                                                                 
Předseda školního             
parlamentu                        
Bohuslav Říha, 9.třída 

Text a foto: Jakub Janda, 5.třída 

Keramici Patrik, Hanča a Matěj 
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Malované pověsti 

 

„Vězte, že štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze.“   
Perikles, starověký athénský politik (494 – 429 př. n. l.)  
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Návštěva ve škole 

Beseda s Oldřichem Holinkou o komiksu 

Pozdrav od Oldy Holinky... 

V pondělí 6. listopadu 2017 absolvoval druhý 
stupeň besedu s panem Oldřichem Holinkou o 
komiksu.  
S panem Oldřichem Holinkou jsem se seznámila 
na týdenním evangelickém kurzu ve Strmilově, 
blízko Jindřichova Hradce, na kterém vedl 
komiksovou dílnu a při té příležitosti jsem pana 
Holinku pozvala do naší morašické školy.   
Součástí „Holinkového recesního dnu“ byla právě 

tato beseda. Přednášel nám o komiksech obecně, o 
rozdílech mezi typickými americkými a 
francouzskými komiksy, o různých komiksových 
nakladatelstvích, komiksech se super hrdiny. Na 
závěr celé besedy si pro nás připravil kvíz, kde 
jsme měli poznávat, zda pro daný příběh nebo film 
byl předlohou komiks. Redaktoři Třesku měli 
vyhrazenou hodinu, při které jsme s panem 
Holinkou konzultovali grafiku našeho časopisu a 

poradil nám mnoho 
zajímavých věcí.  Také 
naši práci pochválil, což 
nás potěšilo. 
Celá tato beseda se 
podařila a doufám, že se 
nějaká další taková 
příležitost zase někdy 
naskytne! 
 

Co tě na tvorbě a především na komiksu zaujalo? 

Na komiksu mě baví variabilita. Možnost udělat 
jakýkoliv příběh, který pak bude fungovat.            
S tím, že se komiksem může zpracovávat    vážné 
téma, nebo jakékoliv jiné, srandovní nebo třeba 
hororové. Jenom záleží na míře umu, který do 
toho tvůrce vloží. 
 

Čtou komiksy i dospělí lidé, nebo jenom děti a 
mladí? 

V České republice není taková komiksová 
základna, jako v jiných zemích, které se 
komiksem zabývají, jako třeba Francie nebo 
Amerika. S tím, že tady se člověk ke komiksu 
dostane, ale musí si ho sám najít, a to ty děti 
většinou moc nehledají, pokud jim to dají rodiče, 
tak si to přečtou, ale jinak to děti nedostanou. 
Takže u nás to čtou spíš náctiletí a dospělí, 
alespoň co se týče České republiky. V Americe to 
čtou děti i dospělí, a to známe z filmu, jak tam 
běhají v komiksových kostýmech… A mají tam 
specializované komiksové obchody, což zatím v 
Česku jich moc není. 

Oldřich „Olda“ Holinka * 1. 9. 1994 v Chrudimi. 
Vystudoval na SŠUP v Ústí nad Orlicí obor 
grafický design; v současnosti studuje na 
Západočeské univerzitPlzni, na fakultě umění a 
designu Ladislava Sutnara. Bydlí v Nasavrkách.  

… s Oldou Holinkou  
                       o komiksu 

Pokračování na straně 16 
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Četl jsi, když jsi byl malý, Čtyřlístek nebo Rychlé 
šípy? 

No, abych se přiznal popravdě, tak ne. Protože se 
mně Čtyřlístek nikdy nelíbil, tím jak je hrozně 
naivní. A Rychlé šípy jak jsou proměnlivé. V 
jednu chvíli jsou přehnaní pacifisté, jsou hrozně 
hodní a všechny chtějí zachraňovat a na druhou 
stranu chtějí někoho zmlátit, aby udělal něco… Na 
druhou stranu je  znám, četl jsem je vlastně 
nedávno, se zájmem, ale i tak se mi vlastně moc 
nelíbí. 
 

Mohl bys nám říct, která témata jsou nebo 
naopak nejsou vhodná pro komiksové 
zpracování? 

Tak známe třeba superhrdinský komiks, který je 
takový hlavní proud amerického komiksu, ale jsou 
tu autorské, které se zabývají vším možným, třeba 
Maus, to je zajímavý komiks. 
 

Jo, to znám, to jsem četla. 
Jo? Tak to je super! Protože Maus je hodně 
zajímavý komiks. Jedním z prvních, který byly 
hodně vážný a zároveň dokumentární. Protože 
dokumentární komiksy se hodně dělají ve Francii. 
Já teď čtu třeba o Barmě. Témata jsou  různá. 
Dělají se dokumentární, autorské – ten je každý 
jiný a nebo i hodně fantasy. 
 

Já jsem těch komiksů o druhé sv. válce přečetla 
víc, protože mě to baví a zajímá, např. Maus, 
Anna Franková. A máš nějaké tipy na zajímavé 
komiksy? 

Rozhodně bych uvedl Maus, protože to je komiks, 
který hodně ovlivňuje smýšlení lidí, jednak jak se 
dívat na komiks a jednak jak se dívat na holocaust, 
který to dokumentuje. Potom bych uvedl asi 
jakékoli dílo od Moebiusa, ten má výbornou 
kresbu, třeba jeho Arzach, což je dílo, které také 
hnulo nazíráním na komiks a jak vůbec k tomuto 
žánru přistupovat.  A z českých bych doporučil 
Nikkarina a nebo Maška, popřípadě Dana 
Černého, ten dělá Fanouše, a nebo Václava 

Šlajcha. 
 

Znáš Aloise Nebela?  
No ano, Aloise Nebela znám, 
četl jsem ho. To je vlastně 
trilogie tří knih. Film jsem 
teda neviděl, říká se, že je  
špatný. Ten příběh Aloise 
Nebela je hodně 
nepřehledný, protože jednu 
chvíli se vrací do minulosti, 
pak zase do přítomnosti a 
honem nevíš, co se tam děje. 
Ale jinak je to dobře 
kreslený, protože  Jaromír 99 umí. Ale má i lepší 
díla. 
 

Já jsem právě viděla ten film, ale nečetla jsem 
komiks. 
Jo, no ten film se hodně vizuálně přibližuje 
komiksu.  
Ptala se Anna Magdalena Lapáčková, 9. třída 

Foto: archiv  školy 

Oldřich Holinka a A.M.Lapáčková 

Návštěva ve škole 
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Pro poučení 

Stará škola v Litoměřicích 

Toto místo je 50 let opuštěná škola 
v Litoměřicích. Tato škola chátrá 
kvůli své temné a děsivé 
minulosti. V letech 1960 zde 
pracoval školník, který byl dost 
podivný. Znepříjemňoval dětem 
učení a některé dokonce týral a 
mučil. Mrtvoly poté zazdíval do 
zdí podzemních chodeb pod 
školou. Říká se, že  tyto chodby 
jsou spojeny s  kanalizací a jsou 
dlouhé až 10 km. Za jeho působení 
na škole zmizelo celkem 20 
studentů,  ale školník nebyl nikdy 
usvědčen. Rodiče dětí byli 
vyděšení, rychle se to rozneslo po okolí a školu postupně žáci začali 
opouštět. Nakonec zůstala škola prázdná. 
 O budovu s takovou historii se samozřejmě nikdo neměl zájem a 
nechtěl se o ní starat. Proto postupně  chátrala.  Dnes jsou ze školy 
jen děsivě vyhlížející ruiny a zůstalo tu nějaké vybavení.  
Mně jde z tohoto místa mráz po zádech a Dany, který tohle místo 
prozkoumal, musel sebrat hodně odvahy. 

 

 

Tajemné Česko 

Koralina a svět  
za tajemnými dveřmi 
 

Podzim je jedno z 
nejkrásnějších ročních období, 
ale co dělat, když venku prší? 

Je to jednoduché, stačí jen 
sáhnout po nějaké zajímavé 
knize.  A pokud nevíte, jakou 
knihu si vybrat, ráda vám s tím 
poradím. 
  
Koralina a svět  
za tajemnými dveřmi 
 

Autor: Nair Gaiman 

Žánr: Fantazy, Dobrodružný 

Koralina se se svými rodiči 
přestěhuje do nového domu. Její 
rodiče na ni nemají čas, a tak se 

Koralina vydá prozkoumat nový 
dům. Když narazí na dveře, 
které jsou zamčené, pokusí se je 
otevřít, ale je za nimi jen stará 
cihlová zeď. Jednou v noci se 
vzbudí a uvidí, že z tajemných 
dveří vychází světlo. Koralina 
do nich vejde a k jejímu 
překvapení vypadá vše za 
dveřmi jako u nich doma. 
Dokonce je tam i její matka a 
otec, ale něco je jinak. Místo 
očí mají knoflíky... A co bude 
dál? Pokud se to chcete 
dozvědět, určitě si přečtěte tuto 
knihu.                       Anežka 
Vopařilová, 8.třída 

Zábavné čtení 

Blahoslav Adam Lapáček, 5. třída 

Foto: internet 

V knihovně máme nové knihy!! 
Pokud nechodíte do školní knihovny nebo vám knihy v ní nepřipadají 
moc zajímavé, možná změníte názor. Do knihovny byly totiž 
zakoupeny nové zajímavé knihy, ze kterých si zaručeně každý vybere. 
Tak neváhejte a běžte si nějakou pěknou knihu půjčit.                              
      Anežka Vopařilová, 8.třída 



 

 18 

  Štiku zná asi každý 
Čech. Je to dravá 
ryba, která 
zdlábne, na co 
přijde. Ale moc 
lidí ji nechytilo. 
A ještě méně štiku 
nad 50 cm. Štičí 
samice se dorůstá 
150 cm. Samec jen 
100 cm. A často se 
stává, že velká 
štika útočí na 
menší štiku. Mně 
se podařilo ve 
dvou týdnech  

chytit štiky hned dvě. A nebyly to malé kusy.  Přibližně 

 

AHOJ……… 

 

Jmenuji se „Rypoš lysý.“ Pocházím 
z Východní Afriky. Často se mi tvoří na 
kůži bolístky a velice pomalu trávím. 
Špatně vidím, mám totiž malé oči. Žiji 
s ostatními členy rodiny v podzemních 
tunelech. Měřím 8-10cm a vážím 
35gramů. Jsem málo chlupatý, moje tělo 
pokrývá růžová svraštělá kůže. Mám své 

velké vyčnívající zuby, které používám 
ke kopání tunelů. Živím se hlízami a také 
svými výkaly.                        
                 Marek Janda, 7.třída 

Pro poučení 

Můj úlovek 

 Výlet do světa zvířat Youtubeři 
MÍŠOVY (MISHOVY) ŠÍLENOSTI 
Ahoj, dnes vám řeknu o Mishových šílenostech. Je to 

jeho kanál na YouTube. 
Míša dělá na You Tube v 
podstatě trapasy, ale 
trapas každého pobaví a 
přitáhne. Udělal několik 
songů, které na You Tube 
dal. Už má 100 000 
odběratelů. Je to dobrý 
hráč Lord of legends, 
Minecraftu. Dělá samé 
kravinky, na které všichni 
jdou jako vosy na med, 

například mu táta udělal mašinku, do které ho posadil a 
vozil ho po městě a víc už o něm nevím.    
 

 

 

Viktor Samuel Lapáček, 3. třída 

                               Foto: internet 

Matěj Štěpán, 5. třída, foto: archiv rodiny Štěpánových 

                                                                                                                         
Přiblížil se čas vybrat si 
střední školu, na kterou 
bychom chtěli chodit.  
Tak naši  třídu   
navštěvují různí 
zástupci ze středních 
škol Pardubického 
kraje. Říkají nám, jak daná škola funguje a 
co nám nabízí. Bylo u nás už několik škol 
a to dokonce i střední školy   z blízké 
Litomyšle Trading Litomyšl a.s. a  
litomyšlské gymnázium  Aloise Jiráska. 
Tento nápad se mi moc líbí. Žáci získávají 
důležité informace k výběru střední školy. 
 

Anna Magdalena Lapáčková, 9. třída 

Návštěvy  
ze středních škol 

Redakce gratuluje ke krásnému úlovku! 

Taková obří úroda dýní vyrostla na školní zahradě 

Tady je má druhá 
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Akce školy                                            

S naší školní družinou jsme byli ve sběrném 
dvoře v Morašicích.  Pan Kuře nám ukázal, 
jak se třídí odpad. Takže se třídí plast, železo, 
sklo, televize, pračky a elektrické výrobky.. 
Nic se nehází do příkopů.  J. Kopecký, 2.třída 

 

Stolní tenis 

Od října mají možnost zájemci z naší školy 
navštěvovat tréninky stolního tenisu. Každou 
středu děti ze školní družiny tam doprovází pan 
Nešpor za místní tenisty ze Sokolu Morašice. Kdo 
má chuť, můžete se k nám přidat. Vlastní pálka 
výhodou.   
"Je to super!“ říká Jan Tichý, 2. třída 

 

Jan Kopecký vytvořil strašidelné zátiší. 

Paní vychovatelka Fikejzová 

Jak se třídí odpad? 

Naše ambroň oslavila  už 5.narozeniny 

Obdivujete 
výtvarná díla: 
Mandaly ze 
školní zahrady 

Hrátky s 

papírem 

Podzimní sova 
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Zajímavosti 

Adéla Sádecká, 9.třída 

Foto: internet  
Theodor Josef Lapáček, 7. třída 

Do druhého čísla jsem si pro vás připravila 
opět nějaké citáty. Jak jsem psala v minulém 
čísle, citáty naprosto miluju. Tak příjemné 
počteníčko a zamyšlení nad životem. 
 

Jediná cesta, které budete litovat, je ta, 
kterou nepodniknete. 

 

Všechny zápasy v životě nás mají něčemu  
naučit. Dokonce i ty, co prohrajeme.  

 

Chyby jsou důkazem toho, že se snažíš, 
proto nepřestávej! 

 

Jedinou překážkou před tvým cílem, je 
tvoje výmluva. 

 

Žití, to je největší umění na světě, neboť 
většina lidí pouze existuje. 

  

Citáty 

Bubenický festival  
ve Vysokém Mýtě 
28. října se konal 7. ročník Bubenického 
festivalu ve Vysokém Mýtě. Program byl 
pestrý a zajímavý, byly tam samé velké 
osobnosti za bicími, z Čech i zahraničí. 
Předváděli tam show, jakou dokáže málokdo. 
Vedli tam debaty, jak správně hrát na bicí a 

nebo jen experimentovali se soupravou a jejím 
zvukem. Součástí je pravidelně workshop, 
tentokrát Libora Hadravy a Scotta Pellegroma. 
Nakonec se losovaly vstupenky  o zajímavé 
ceny.  
Já jsem se účastnil už potřetí. Vedle zalehlých 
uší si vždy odvážím spoustu zážitků a chuť 
hrát. 
 

Mám tu pro vás pár nápadů, kam se během listopadu 
a prosince vydat.  
Jako první tady mám Vánoční prohlídky na zámku 
Žleby, které se budou konat 2.12. v sobotu a 3.12. v 

neděli. Myslím, že to určitě stojí zámek navštívit a 
naladit se na tu vánoční atmosféru. Přiznám se, že my 
jsme zámek Žleby navštívili jen v létě, takže netuším, 
jak to tam chodí o Vánocích. 
  
Další tu mám  veřejné bruslení, které je otevřené už 
každou sobotu odpoledne.  

Mohu doporučit bazén - relaxační  centrum Žďár nad 
Sázavou, kde se nám to opravdu líbilo. 
 

Jako poslední výlet tu mám 
Pradědovo muzeum v Buldově, 
tento výlet je spíše pro děti z prvního 
stupně a věřím, že si tam užijí plno 
legrace. Moje sestřička si to tam moc 
oblíbila. Koukněte na jejich webové 
stránky, kde mají napsané jaké další 

akce tam plánují. http://
www.pradedovomuzeum.cz/ 
Určitě to stojí za to!  
                

Tipy na výlety 

  Adéla Sádecká, 9. třída                                  
       Foto: Internet 
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Adam Blahoslav Lapáček, 5, třída 

Hádanky  
Víte, kolik balónků 

 unese cherry rajče? 

Sedm, tady je důkaz: 

Matěj Štěpán, 5. třída 

Foto: archiv rodiny Štěpánových 

Hádanky  
1. Jací ptáci jsou na světě nejchytřejší?  
2. Víte, co vznikne, když Sněhurka sáhne na elektrické vedení?  
3. Kdo má vpředu dvě oči a vzadu  jich má o dost víc? 

4. Co je to ?  Neustále to mění tvar, ale je to pořád kulaté? 

5. Je to pravda, žádná lež… 

     Když tím vodu nabereš,  
     pustí ji zpátky tisíci vrátky. 

 Blahoslav Adam Lapáček, 5. třída 

Foto: internet 

 V jedné knize přání a stížností 

byla poznámka:  

"Ve vaší hospodě byla jediná 

k sežrání vaše servírka.“ 

Mám dny, kdy 
jsem velmi vtipný... 

1. Vlaštovky – když začne 
škola, odletí 

2. Popelka 

3. Páv 

4. Měsíc 

5. Ceník 

Vlkovi se narodí potomek a tak 
ho radostně obdivuje:  

„Ty oči, přesně jako já! Ten 
čumáček taky!  

Ty uši... ty uši... jen počkej, 
zajíci!" 

Na policejní stanici zazvonil 
telefon. 

„Pomoc, vloupala se k nám 
kočka!" byl slyšet zoufalý hlas. 

 „Ale paní, to snad nebude tak 
zlé," uklidňoval policista.  

„Jaká paní? Tady je 
papoušek!" 

Podle internetu:  
Theodor Josef Lapáček, 7. třída 

„Představ si, mami, Mirek 
včera přišel do školy celý 
špinavý a paní učitelka ho za 
trest poslala domů.“ 

 

„A pomohlo to?“ 

 

„To se ví, dneska přišla do 
školy špinavá celá třída.“  
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Pro  pobavení 
 

"Už mi to leze krkem!"  
 

Když se řekne: "leze mi to krkem", myslíme tím třeba přípravu do školy, úklid, 
zkrátka činnosti, které se znovu a znovu opakují a nás nebaví. 
 

Z té věty jsme se nedozvěděli, kterým směrem nám tyto činnosti postupují, zda 
nahoru, a časem nám "vlezou do hlavy", to je asi velkým přáním našich rodičů a 
učitelů a pro nás možná naděje, že se toho časem zbavíme.  
A nebo může být postup opačný, lezou nám krkem směrem dolů. Pak hrozí, že se 
nám dostanou do žaludku a ten se nám může zvednout, nebo sestoupí ještě níž a 
my se na to vyto, však víte co.  
Ale ať je postup směrem vzhůru nebo dolů, pokud nám něco leze krkem, asi se 
tohoto putování dlouho nezbavíme, protože nikde není řečeno, jak z toho ven. 

                                                                                                                            

           

   

Absurdnosti češtiny 

Drby 

Theodor Josef Lapáček, 7. třída         Foto: internet 

V poslední době jsou velmi 
populární dýňové polévky.  
V třídě X zjistili, že když 
trochu narazí dýni a 
nechají ji u radiátoru, 
dýňová polévka se sama 

uvaří a skoro se nevejde do původního 
obalu – tedy do dýně.  Cesta k vaření by 
to byla celkem dobrá, jen to nesmí tolik 
smrdět. Příště raději dýni do hrnce, 
trochu povařit a konzumovat voňavou 
polévku.  

Velká cedule chybí 
na chodnících kolem 
školy. Mohla by 
vypadat asi takto:  
Nechoďte kolem 
školy, nebo vám 

něco přiletí na hlavu! Jak je to možné? 
Kolem školy je totiž neskutečná 
podestýlka. Najdete tam množství 
papírových letadel, taháků, milostných 
dopisů, kapesníčků, zbytků svačin- 
vařená vejce, kelímky od jogurtů, 
ohryzky, pak třeba výbavu několika 
penálů – tužky, fixy, propisky, pak také 
rarity – dýně, klíče, brýle…..  Tak 
vážení!  To jsme taková 
ČUŇATA?????? 

Velmi populární 
se stávají 
cedulky. 
Cedulky na 
oblečení, na 

nástěnkách, na psacích 
stolech… Všude samá 
cedulka či cedule.  Cedulky 
jsou populární i u nás ve 
škole.  Přišli jsme na to, že ne 
vždy se jedná o příjemné 
cedulky. No posuďte sami, 
třeba cedule visící na zádech 
s pokynem: Kopni mě do 
zadku!  Štípni mě! Zařvi mě 
do ucha! není úplně 
normální. Prosím, myslete! 
Cedulky jsou prima, ale na 
pravém místě se správným 
pokynem. Děkujeme, že 
používáte hlavu! 

Jak přijít k obří 
bouli. Žákyně X 
chtěla zavřít 
skříň. Nevšimla 
si, že za 

otevřenými dveřmi stojí žák 
Y. Skříň zavírala s velkou 
silou, takže boule byla také 
dost silná. Tak vidíte, jak je 
důležité mít stále vše 
uklizeno. 

Snaživí žáci. 
V třídě X se 
žáci snaží  při 
fyzice 
zdokonalit, 
ačkoliv se 

jim to při písemce 
nezdařilo. Pan ředitel si ty 
pilné žáky pozval k tabuli a 
oni tam počítali s plnou 
vervou. Ovšem vše má své 
meze, snad tu neschopnost 
jen hráli, protože ty blbosti 
co psali, byly opravdu jen 
ke smíchu. 

Pan učitel X byl 
velmi spokojen 
o obědem. Jak 
se to poznalo?  
Na oběd vedl 
třídu starších 

chlapců. No a z oběda šel s 
plným žaludkem, se 
spokojenou tváří a velmi 
rozvážným krokem… Nějak 
zapomněl, že má do školy 
vrátit i chlapce.  Vařte, paní 
kuchařky, stále tak dobře a 
učitelé budou spokojení a 
nebudou nás stále honit…. 
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Pro poučení 

Na kroužku vaření jsme pekli muffiny. Podařili 
se nám a byly výborné. Dali jsme ochutnat i paní 
učitelce Edlmanové. Doma jsem je vyzkoušel 
také a chutnaly celé rodině. 

             Lukáš Němec, 5. třída 

                   Foto: archiv školy 

Vaření 
Banánové jednohubky 

Posmívají se vám vaši přátelé, že neumíte vařit? Tímto je tomu 
konec. Uvařte jim banánové jednohubky, tento snadný, ale zároveň 
chutný recept zvládne každý začátečník. Po ochutnání jednohubky 
bude posměchu konec. 
 

Text a foto: Anežka Vopařilová, 8. třída 

Suroviny: 1 banán, 1 
čokoláda na vaření, 
piškoty, párátka, strouhaný 
kokos a jeden pár 
šikovných rukou. 
 

 

1. Oloupeme banán a 

 

2. Poté kolečka banánu 
dáme vždy mezi dva 
piškoty a propíchneme 
párátkem 

 

3. Pak si rozehřejeme 
čokoládu, do které 
přidáme plátek másla 

4. Když máme čokoládu 
rozehřátou, jednohubky do ní 
namočíme a posypeme kokosem. 

Tak a jednohubky jsou na světě. 
DOBROU CHUŤ!!!! 
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Přišel říjen a s ním další sběrová akce. Tentokrát jsme se 
rozhodla, že půjdu se sběrem pomáhat taky. Začalo se 
ráno ve středu 18. října. Jen co jsem přišla ke škole, viděla 
jsem obří hromadu krabic a papíru od Famfulíků. 
Přednost jsme ale dali těm, co přijeli autem a neměli čas 
čekat, až zvážíme všechnu tu hromadu. Všechno 
probíhalo hladce a práce nám utekla jako voda. 

Všude samý papír… 

Pokračovalo se čtvrtek ráno, kdy jsme naplnili první 
kontejner. Když jsme přišli odpoledne, kontejner ještě 
nestál, zato auta a 63 banánových krabic od Skokanových 
ano. Z těchto krabic si kluci udělali dům, ve kterém blbli, 
když jsme měli pauzu. Všechen sběr jsme museli dávat 
na trávník, a to bylo rychlejší než nosit do kontejneru, 
proto jsme měli občas pauzu. Pak jsme se dozvěděli, že 
kontejner přijede až někdy pozdě.  V pátek ráno už tam 
kontejner naštěstí stál, a tak teď přišlo na řadu nošení 
sběru z trávníků a ještě k tomu z aut. Na konci byl 
kontejner zase plný a nám ještě zbývalo pár velkých 
krabic. Zavolal se další kontejner, a když přijel, šli tam 
jenom deváťáci, kteří to zvládli bez problémů. V prvním 
kole se nasbíralo celkem 10 852 kilogramů. A na prvním 
místě se umístila 9. třída se 112 kilogramy na jednoho 
žáka. Druhé kolo proběhne až na jaře a jsem si pevně 
jista, že tam půjdu pomáhat zase. 

Kamila Kusá, 8. třída 

Děkujeme všem skvělým 
pomocníkům 

Paní učitelka Dušková 
našla  knižní poklady 

No prostě  hračičkové…. 

Vášniví čtenáři…... 


