
SKVRNKA 

 

Milí čtenáři.  

Přinášíme vám první číslo časopisu SKVRNKA ve školním roce 2018/2019. 

Loňský rok byl nabitý událostmi, tou nejvýznamnější bylo nepochybně sté 

výročí založení československé republiky. Také naše škola se k oslavám 

připojila. To a mnoho dalšího se dočtete v našem časopise.  

Přejeme vám příjemné počtení a dodatečně také všechno nejlepší do roku 

2019. 

 

Přejeme vám vše nejlepší 

do nového roku 2019 

 
Jakub Horáček, Dan Mikeska, 7. třída 



O výstavě ke stému výročí založení naší 

republiky 

 

ROZHOVOR S  PANEM UČITELEM 

CHLOUPKEM  

 
 

1. Jak dlouho Vám trvalo nachystat výstavu? 

Dohromady asi 1 měsíc, z toho 14 dní velmi intenzivní práce. 
 

2. Jak jste vybíral témata do výstavy? 

Vybrat události reprezentující jednotlivé roky byl složitý úkol. Chtěl jsem, 

aby na výstavě byly zastoupeny zajímavosti z různých oblastí (kultury, 

sportu, politiky) a přitom abych nezapomněl na žádnou významnou 

událost. 
 

3. Kdo Vám pomáhal? 

Nápad, komentáře a výběr fotografií, to byla moje práce. Nadpisy témat 

psala paní učitelka Krajíčková, tisknout a třídit materiál mi pomohla paní 

učitelka Třetinová a na samotné instalaci se podílely žákyně 9. ročníku, 

nejvíce Katka s Alenou. 
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4. Kde jste bral informace? 

Čerpal jsem z knih, internetu a také z vlastních znalostí. 
 

5. Jste spokojen se svým výsledkem? 

Musím říct, že ano, protože ohlasy byly vesměs pochvalné. A to člověka 

potěší! Navíc to pro mě byla velmi zajímavá činnost, která mě obohatila  

o spoustu nových informací. 

Děkujeme za rozhovor 

Chloupková Monika, Musilová Bára, Prošová Nela, Trávníčková Ludmila, 7. třída 
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NÁSTĚNKA PANÍ UČITELKY 

ZACHOVALOVÉ 

 
1. Jak vás napadlo toto téma? 

Rok 2018 byl nabitý historickými událostmi – významnými osmičkovými 

výročími během uplynulých 100 let. 

2. Čeho se tato nástěnka týkala? 

Nástěnka byla pojmenována „Osudové osmičky ve stoleté historii 

Československa“. 

3. Dělala jste ji sama? 

Ano, dělala jsem ji sama. 

4. Jak dlouho zabrala výzdoba nástěnky? 

Příprava, to znamená vyhledávání informací, fotek, psaní na počítači, 

zabrala asi 3 týdny, samotná nástěnka na chodbě asi 4 odpoledne. 

 



5. Bylo těžké tuto nástěnku vyzdobit? 

Nebylo. Nejhorší je v každé práci začít, a když se výsledek začíná rýsovat, 

má z toho člověk dobrý pocit. 

6. Co Vás na tom bavilo nejvíce? 

Bavila mě práce na nástěnce, znovu jsem si zopakovala a nastudovala 

podrobněji nejen události, ale i osudy politiků a lidí, kteří jsou s našimi 

dějinami spojeni. 

7. Byly na tuto nástěnku nějaké dotazy nebo komentáře? 

Dotazy ani komentáře jsem nezaznamenala, ale z regionálních novin přijela 

paní redaktorka, které jsem poskytla krátký rozhovor a ona pak v novinách 

uveřejnila článek a fotku. 

8. Kde jste sháněla potřebný materiál? 

Materiál jsem většinou našla na internetu nebo v časopisech zabývajících 

se historií. Tomáš Pařízek z 8. ročníku mi přinesl několik dobových 

dokumentů – například rodokmen rodiny Masaryků. 

9. Jak dlouho byla nástěnka vystavena? 

Od 28. října do konce roku 2018. 

10. Vybavily se Vám nějaké vzpomínky při výzdobě nástěnky? 

Ano. 21. 8. 1968 byla středa a moje spolužačka kamarádka Kája mě brzy 

ráno vzbudila se slovy, že nás okupují Rusové. Jako děti jsme reagovaly 

podle vzoru dospělých – psaly jsme po stodolách hesla: ,,Lenine, probuď 

se, Brežněv se zbláznil. Včera Mnichov, dnes Moskva…“. Sovětské 

vrtulníky nad naší vesnicí shazovaly letáky. Báli jsme se, nevěděli jsme, co 

bude následovat. 

Děkujeme za rozhovor. 

Monika Kučerová, Nela Hermanová, 7. třída 

 



NOVÉ VYUČUJÍCÍ NA NAŠÍ ŠKOLE 

 

Rozhovor s paní učitelkou Zuzanou 

Jalovou 
 

 

1. Proč jste se rozhodla nastoupit na tuto školu? 

Škola je v místě mého bydliště a navštěvují ji i moje děti. 

2. Kde jste učila před tím? 

Učila jsem na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Blansku. 

3. Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Učitelkou :-)  

4. Jaké předměty učíte? 

Učím angličtinu, výtvarnou výchovu a tvořivé činnosti. 

5. Jste na naší škole spokojená? 

Ano. 



6. Jakou školu jste vystudovala? 

Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 

7. Máte ráda své povolání? 

Ano, velmi :-) 

Děkujeme za rozhovor. 

Klára Musilová, Julie Komárková, Amálka Kostrhounová, 7. třída 

 

 

Rozhovor s  paní učitelkou Alenou 

Valáškovou

 
1. Než jste přišla na tuto školu, učila jste někde jinde? 

 Ano, na Základní a mateřské škole v Olší. 

 

2. Jakou třídu učíte? Které předměty Vás nejvíce baví? 

1B. Všechny. 

 

 



4. Baví Vás tohle povolání?  

Velmi. 

 

5. Chtěla jste být už od mládí učitelkou?  

Ano. Psávala jsem s dětmi (jen v představách) písemné práce a dávala jsem jim 

samé jedničky (někdy i pětky). 

 

6. Máte nějaké zájmy?  

Hudba, tanec, zpěv, hra na klavír, divadlo, dramatizace. 

 

7. Máte nějaký vtipný zážitek s dětmi, které učíte? 

Je jich mnoho. Jednou ráno jsem klasicky přišla do třídy a nebyly tam žádné 

děti. Byly schované a velmi je pobavilo, jak jsem se lekla, kde všichni jsou. A to 

nezapomněl jeden žáček dodat, že dnes budu učit jen lavice a židličky, protože 

děti ze třídy se ztratily. :-)  

Děkujeme za rozhovor. 

Tereza  Vašková, Viktorie Musilová, 7. třída 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTOVNÍ AKCE NAŠÍ ŠKOLY 
Na naší škole se během školního roku koná mnoho sportovních soutěží, 

např. přetahování lanem, vybíjená, přehazovaná, aerobik, florbal, běh  

do schodů a další. Kromě toho také jezdíme na akce pořádané jinými 

školami. Zde vám představíme některé  

z nich: 

 

Přetahovaná lanem 6. a 7. třída 

Akce se konala na naší škole dne 24. září 2018. 

Dívky:                                              Hoši:   

1. místo - Nela Prošová               1. místo - David Hlaváček 

2. místo -  Klára Musilová            2. místo - Daniel Vaněk 

3. místo - Eliška Koupá                 3. místo - Bruno Šváb  

 

 

Přetahovaná lanem 8. a 9. třída 

Ve středu 26. září 2018 proběhlo školní kolo v přetahování lanem starších žákyň 

a žáků: 

DÍVKY:      HOŠI 

1. místo - Anežka Zukalová  1. místo - Michal Alexa 

2. místo - Adéla Holcnerová  2. místo - Michal Zachoval 

3. místo - Natálie Vévodová  3. místo - Petr Ševčík 



 

 

 

Úspěšné závody horských kol  

V úterý 25. září 2018 jsme se již tradičně zúčastnili závodů na horských kolech 

v Rájci-Jestřebí. Ani chladné počasí nás neodradilo, všichni účastníci předvedli 

pěkné výkony a vybojovali pro naši školu 3 medaile. První místo Anežka 

Zukalová (9. třída), 2. místo Markéta Blažková a 3. místo Klára Zukalová  

(8. třída). Gratulujeme!  

 
 

 

 

 

 



Okrskové kolo ve florbalu starších dívek 

Ve čtvrtek 1. listopadu se dívky 8. a 9. ročníku zúčastnily florbalové soutěže 

v Blansku a skončily na 4. místě.  

Naši školu reprezentovaly: Lucie Slezáková, Aneta Jašková, Anežka Zukalová, 

Nikol Havlenová, Nikol Dalajková, Šárka Svobodová, Mia Nikolič, Kateřina 

Matyášová, Natálie Burgetová, Adéla Holcnerová, Aneta Križanová, Sára 

Musilová a Eliška Musilová. Děkujeme za pěkný výkon a reprezentaci školy   

 

 

 

 

 

 

 



Vybíjená mladší a starší (MIX) 

V lednu (21. a 23.) se konal turnaj ve vybíjené. V kategorii mladších žáků 

zvítězil tým sedmáků a v kategorii starších tým osmáků. Gratulujeme! 

 

V měsíci únoru nás bude čekat skok vysoký a lyžařský 

kurz 6. a 7. ročníku.  

 

Beseda s Jaromírem Bosákem 

 

Do sportovních akcí patří také zajímavá beseda se sportovním komentátorem 

Jaromírem Bosákem, která se konala v předvánočním týdnu (18. 12. 2018)  

a kterou nám zprostředkoval pan učitel Chloupek. Beseda byla velmi příjemná, 

pak Bosák ochotně odpovídal na dotazy žáků a pak jim poskytl i autogramy. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí nejen ze sportovního prostředí, ale také 

z jeho osobního života. 

Dan Vaněk, Jakub Janeček, Alexandr Ogurtov, 7. třída 
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Oblíbené zimní sporty našich žáků 
Zeptali jsme se 96 lidí, z toho bylo 79 žáků a 17 učitelů.  

Lyže  38 hlasů 

Snowboard    6 hlasů 

Brusle 28 hlasů 

Běžky 15 hlasů 

Sáňky 9 hlasů 

 

 

  

 

 

Děkujeme žákům a učitelům, kteří hlasovali. 

Aleš Hejtmánek, Filip Sedláček 7. třída 
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Oblíbené zimní destinace 
V naší anketě jsme zjišťovali, kam žáci nejraději jezdí na zimní rekreace. 

Nejčastější odpovědí bylo Rakousko a Jeseníky (11), Itálie (10), dále 

Slovensko a Krkonoše (7), Beskydy (5), nejméně pak Francie (2) a Švýcarsko 

(1). Za vaše odpovědi děkujeme. 

 
Martin Tomíček, Filip Novotný, 7. třída 
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Beskydy
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Slovensko
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Švýcarsko



Zimní výzdoba naší školy 
Také uvnitř školy je vidět, že venku vládne zima. Odpovídá tomu  

i výzdoba nástěnek a oken. V 1. patře na sloupu vedle schodů vás přivítá 

veselý sněhulák. Okna zdobí stromečky a andělé. Vedle počítačové 

učebny jsou obrázky zamrzlých oken. V 1. patře nové budovy je  

nade dveřmi betlém. Vedle třídy 1. B jsou na parapetech rozmístěni další 

sněhuláci.  

 
 

 

 
 

Josef Malach, Tomáš Bracek, Petr Vaníček, Martin Růžička, 7. třída 



Básnická tvorba žáků 8. ročníku 

  

Zima 
    Milujeme zimu,      

strávíme ji v klidu. 

Kdyby snížek napadnul, 

sáňky bych hned popadnul. 
 

Pojedeme na hory,  

nasedneme na boby. 

Z kopce pěkně fičíme, 

na lyže se těšíme. 
 

Na chatě si dáme čaj,  

zážitků máme plnou dlaň. 

Na hory se těšíme, 

až se na chatě sblížíme. 
 

Dospělí se pobaví a děti srandu zažijí. 

Před chatou je koulovačka, 

z toho bude pěkná rvačka. 

Sněhuláka jsme postavili 

u toho jsme se pobavili. 
 

Několikrát se pěkně vyspíme 

a domů se všichni balíme. 

Z hor domů pádíme, 

na oběd se stavíme. 
 

U nás doma snížek není, 

co to je, už skoro nikdo neví. 

Z okna vidím holou stráň, 

kde je snížek, kdo ho vzal? 

Co je to zima bez sněhu, 

ale já si kupu vzpomínek přivezu. 
Natka Burgetová 

 

 
 
 



 
Zima      Sněhulák 
Už je zima, už je mráz,   Byl jednou jeden bílý pán, 

vytáhneme lyže zas.   byl to zimy král. 

Na hory teď pojedeme,   Dostal jméno Sněhulák, 

sáňky taky vytáhneme.   kterého má každý rád. 

Postavíme sněhuláky,   Hlídá děti na sjezdovce, 

strážce sněhu huhuláky.   vidí hezky za všechny kopce. 

Na běžkách to zkusíme, 

ale k lyžím se zas vrátíme. 
Aneta  Nejezchlebová 

 

Zábavné okénko pro naše čtenáře 

 
Hádanky, křížovky, osmisměrky, kvíz 

 

1. Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře otevírá. 
 

 

2. Co je to? V každé minutě je to jednou a v momentě 

dvakrát? 
 

 

3. Kdo se živí zuby druhých? 
 

 

4. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají častěji. Co to 

je? 
 

 

Správné odpovědi naleznete na poslední stránce našeho časopisu :-) 
Klára Beranová, 8. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A E L M O K Z B L V 

F K Ž Š E K M Y L B 

D L F Ž F Á R K K A 

E R Y Š D Ň Z Á E D 

L L A K L Č L Ž C O 

F A B O Y U I Y I N 

Í B E B B T N I N T 

N R D Ě C W A Č Ž Z 

A H E Ž U O O C Ě S 

D S A K O N Ň N N L 

O L K Y P S E Ch S B 

F E L L M L L H G F 

E K I Ž A B U E E H 

Z I M A R K T I D A 

 

1. snowboard 2. sněhulák 3. sněžnice 4. lyžáky 5. lyže 

6. rampouchy 7. zmrzlina 8. brusle 9. Arktida 10. běžky 11. led 

12. tuleň 13. milka 14. zima 15. delfín 16. tučňák 17. snow 
 

Virdzeková Valérie, Miltová Kristýna, Klára Zukalová,, 8. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

c e l e d ě m e z 
  

i e z o k s u r n 
  

š k o l a š á á o 
  

o č p e r p z m r 
  

h r a z d a u o a 
  

o n r o m n á k k 
  

d h o r u d o l f 
  

n o a d r a l a č 
  

ý p r o v a z e m 
  

           

Najděte v osmisměrce 23 slov všech různých slovních druhů,  

ze zbylých slov utvořte tajenku. 
Ondřej Vašek, Jan Tomíček, 8. třída 

 

¨ 

 

 

  
 

p r a s e a a 

k l v k z j n 

u e s o v a d 

ň d k s n o u 

v r á n a r l 

o ž a k č o k 

e c e l e t a 

 

pes  sova  kos  koza  kočka  andulka lev 

vůl  prase  vlk  kůň  vrána  kuna 

Adéla Holcnerová, Viktorie Virdzeková, 8. třída 



Jak dobře znáš celebrity? 
 1: Jak se jmenoval hlavní zpěvák skupiny Queen? 

a)  David Beckham 

b)  Freddie Mercury 

c)  Jaromír Jágr  

2:  Jak se celým jménem jmenuje Emma Watson (Hermiona)? 

a)  Emma Charlotte Duerre Watson 

b)  Emma Anna Watson 

c)  Emma Elena Alisha Watson 

3:  Kdo nazpíval píseň Zvonky štěstí? 

a)  Karel Gott 

b)  Karel Gott a Dara Rolins  

c)  Karel Gott a Lucie Bílá 

4: Kdo nazpíval píseň Havana? 

a)  Ariana Grande 

b)  Katy Perry 

c) Camila Cabello 

5: Jaké národnosti je zpěvák Justin Bieber? 

a) Američan 

b) Kanaďan 

c) Angličan 

 

Řešení: 1b, 2a, 3b, 4c, 5b 

Vyhodnocení: 5-4 bodů – Jsi úctyhodný znalec celebrit. 

3-2 body – Něco málo víš, ale nejsi na tom špatně. 

1-0 bodů – máš celkem mezery, ale do příště to určitě zlepšíš. 

Nikoleta Karavasileva, Natálie Vévodová,  Lucie Čiháčková, 8. třída



 

Něco pro zasmání :-) - vtipy o zimě 

Vybrali pro vás: David Hlaváček, Alex Hořava a Petr Juřík, 7. třída 

Víte, kdo je v zimě nejmenší? Silničáři, ty vůbec není vidět. 

Víte, kdy je největší zima? Když zmrzne vodka. 

Víš, proč mají horští turisté na nohách běžky? Aby jim cesta 

rychleji uběhla.   

 

 
NEJLEPŠÍ PŘÍTEL 

Dva maníky zasypala na horách lavina. Najednou ten jeden vidí, jak 

se k nim blíží záchranářský pes, bernardýn se soudkem, a tak říká 

tomu druhému: „Hele, nejlepší přítel člověka.” 

   „No jo, a nese ho pes!” 

 

 

 

 

 

 
 



   

 
 

 
Řešení hádanek 
1. vítr 

2. písmeno M 

3. zubař 

4. tvé jméno 



PODĚKOVÁNÍ 

 
Závěrečné poděkování patří všem žákům 7. a 8. ročníku, kteří se zapojili  

do tvorby školního časopisu a přispěli svými články.  

Věříme, že jste se při čtení pobavili a společně s námi se budete těšit na další 

číslo, které pro vás připravíme na konci školního roku.   

 

Za redakci Helena Holková a Eva Kvíčalová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


