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Záškolák 

 

                                                                                       Květen 2017 

 

Byl pozdní večer – první máj. 

Večerní máj – byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

Kde borový zaváněl háj. 

  Již Karel Hynek Mácha vyjádřil těmito krásnými slovy, že květen je 

měsícem lásky a to nejenom milenecké, ale i mateřské. A právě na neděli 

14. května připadl  Den matek.  

Sladkou pusu jako med, 

pošlu ti ji, mámo, hned. 

Letí, letí pusinka, 

dostane ji maminka. 

Květen je také spojen i s lidovými oslavami jako například stavění 

májek nebo pálení čarodějnic.  

                    Krásné dny plné sluníčka a pohody Vám všem přeje 

                                                            Vaše redakční rada   

 

 

 

 
Honza Nahodil, Káťa Nováková, Filip Dobeš, Sabča Raboňová, Eva Králová, Paťa Křivánková, Honzik Hybelbauer, 

Laura Vaňková, Nelka Jeřábková, Tom Bogner,Vojta Štefka 



2 
 

EXKURZE 

Dne 7. 3. 2017 se třídy 9. ročníku vydaly na exkurzi do Dalešic a poté      

do Jaderné elektrárny Dukovany. V Dalešicích nám řekli nějaké základní 

informace o elektrárně, poté jsme si všichni nasadili helmy, provedli nás          

po strojovně a pustili nám krátký film. Nato jsme zamířili do Dukovan. Tam jsme 

se podívali do informačního centra, kde jsme shlédli dva filmy, a poté jsme se šli 

podívat na model samotné elektrárny a na její stavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelka Jeřábková 
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PÁTEČNÍ PODVEČER  

17. února 2017 

Netrpělivě sedíme v autobuse a čekáme na cestu do Městského divadla 

v Brně. Počkáme, než všichni dorazí a konečně se rozjedeme. Cesta trvá chvíli. 

Čeká nás známý film Duch v muzikálové podobě. Spousta z nás se na tento film 

pravidelně dívá na Vánoce a určitě se těšíme na divadelní podobu. Vejdeme    

do divadla a kocháme se. Slyšíme zvonek. Jdeme do sálu a usadíme se. Mám to 

štěstí a sedím ve čtvrté řadě. Díky tomu vidím všechny emoce, které herci 

předvádí na jevišti. Ztlumila se světla. Začal hrát orchestr. Vysunula se opona.    

A konečně se objevují první herci. Všichni s úžasem sledujeme dění na jevišti. 

Někteří jsou dojati. Konec. Přestal hrát orchestr. Rozsvítila se světla. Objevili se 

všichni účinkující, které doprovází hlasitý potlesk. Vycházíme ven a sdělujeme si 

dojmy a pocity. Všem se nám tento muzikál moc líbil. 

                                                                     

 

Káťa Nováková 
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PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY 

2017 
Letošní celostátní přijímací 

zkoušky na střední školy se konaly 

12. a 19. dubna.  Tento rok se lišily 

od těch minulých,  jelikož byly 

státní! Přijímačky se dělaly z matematiky a českého jazyka. Na matematiku jsme 

měli čas 70 minut a na češtinu 60 minut. Přijímačky začínaly v 8:30, ale ve škole 

jsme museli být už v 8:00, protože nám vždy vysvětlovali, jak správně zapisovat 

výsledky do záznamového archu nebo jak postupovat a co smíme a nesmíme 

mít na lavicích. Jako první nás čekala matematika, která podle mě, i ostatních 

spolužáků byla těžší. Po matematice jsme měli necelé 2 hodiny přestávku,       

ale museli jsme zůstat ve škole, pokud jsme neměli povolení od rodičů,                  

že můžeme opustit školu. V 11:30 jsme však museli být opět nachystáni 

v lavicích a pozorně poslouchat pokyny, které se týkaly vzorného zápisu             

do záznamového archu a ostatních věcí, jako před matematikou, poté nás          

v 12:00 čekala čeština. V 13:00 končily přijímačky a my mohli opustit školu, 

výsledky jsme se dozvěděli 3. května. Přijímačky se, ale netýkali všech 

deváťáků, na obory bez maturit se přijímačky totiž dělat nemusely. Díky paním 

učitelkám, které nás pečlivě připravovaly, jsem já osobně měla z výsledků dobrý 

pocit.             

                            

                                 

Laura Vaňková 
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ŠACHY 

Chlapci z 9.b Michal Kachlík, Filip Dobeš, Tomáš Bogner, Radek Janšta, 

Jan Hybelbauer a Aleš Řezníček z 8.c se dne 8.12. 2016 zúčastnili okresního 

šachového turnaje ve Znojmě v doprovodu paní učitelky Stixové. Kluci měli       

ve Znojmě velký úspěch! Vybojovali si 1. místo.  

Po okresním kole kluky čekalo krajské kolo v Břeclavi, kam jeli opět s paní 

učitelkou Stixovou a to dne 23.1. 2017. Po těžkém boji s velkou konkurencí se 

naši chlapci bohužel neumístili. Všem klukům velmi gratulujeme a jsme rádi,     

že reprezentovali naši školu. 

Šachový tým: Tomáš Bogner, Filip Dobeš, Michal Kachlík, Aleš Řezníček 

 

Paťa Křivánková, Laura Vaňková 
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ŠPENÁTOVÝ DEN 

Dne 5.4.2017 jsme s předstihem na naší škole dodrželi jednu ze známých 

velikonočních tradic, a to sníst něco zeleného, tak jak se to děje na zelený 

čtvrtek. Zelený špenát byl v naší škole na každém rohu. Upekli jsme sýrové rolky 

se špenátem, štrůdl, špenátovou roládu a zapečené palačinky se špenátem        

a sýrem. Nesměl chybět ani zeleninový sálat s těstovinami.  

 

 

         

 

Sabča Raboňová, Eva Králová 
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CRAZY DAY 
…ANEB PYŽAMOVÝ DEN 

31.3.2017 

Tímto dnem nám ovšem učitelé nechtěli ukázat, že se dá ve škole dobře vyspat 

(to víme i bez nich), ale měl nám připomenout, že se blíží APRÍL. Ten nám 

bohužel letos vyšel na sobotu a my přece nepůjdeme schválně do školy, aby si 

z nás udělali učitelé srandu, že píšeme písemku, nebo se jich vystřídalo víc       

za hodinu. Ovšem pyžamový den se vydařil. Pyžama žáků a některých učitelů 

byla velmi originální, takže jsme se vlastně i zasmáli. 

   

 

  
                     

 

            

 

 

 

 

 

 

Paťa Křiváková 



8 
 

ÚSPĚŠNÍ RECITÁTOŘI 

z 1.stupně 

23. února se konala na ZŠ v Miroslavi regionální recitační soutěž. Z naší 

školy se jí zúčastnilo pět žáků – Jakub Čemerka - 1. A, Jolana Markusová - 2. A, 

Markéta Janderová - 3.A, Magdaléna Fráňová - 4. A a Nela Fráňová – 5.A.                                                         

Žáci si vedli velmi úspěšně.  

Markéta Janderová ve své kategorii získala 1. místo, Nela Fráňová             

a Jolana Morkusová obsadily 2. místo a Jakub Čemerka byl na třetím místě. 

Přestože Magdaléna Fráňová nezískala místo žádné, za svoji recitaci se vůbec 

nemusela stydět. 

Všem dětem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. 

 

                                                         

                         

 

Za 1. stupeň p.uč.Vybíralová 
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28.března se ve Znojmě konala přehlídka dětských recitátorů – 

jednotlivců s názvem „ Dětská scéna 2017“ V I. kategorii 2.-3. ročník ZŠ soutěžili 

Markéta Janderová a Jonáš Chudoba. Z 26 soutěžících obsadila Markéta 

Janderová 3. místo. Gratulujeme! 

Ve II. Kategorii 4.-5. ročník ZŠ soutěžila Nela Fráňová. 

Všichni tři předvedli výborné výkony a opět se ctí dobře reprezentovali 

naší školu. 

 

 

 

 

                                           

 

Za 1. stupeň p.uč.Vybíralová 
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ZÁPIS DO 1 .ročníku 

„ Těšíme se do školy“, tak se jmenuje projekt, který každoročně probíhá 

na naší škole. 

27. dubna se odpoledne sešlo u nás ve škole kolem dvaceti budoucích 

prvňáčků i s rodiči. 

Děti si pod vedením p.uč. Drápelové vyzkoušely způsoby práce ve škole, 

různé činnosti u tabule, práci s interaktivní tabulí. Děti projevovaly zájem a chuť 

pracovat, odvážně navazovaly kontakt s p.učitelkou. 

Budoucím prvňáčkům přejeme, aby jim chuť a zájem o školu vydržela co 

nejdéle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za 1. stupeň p.uč.Vybíralová 
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HÁDANKY 

 

 
1. Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají. Kdo jsem? 

2. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je to? 

3. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?  

4. Víš, jak se veš udrží na pleši? 

5. Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to? 

 

 

 

 

Honza Nahodil 
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