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Úvodní slovo šéfredaktorky 
 

 

Milí čtenáři, milé čtenářky, 

 

do rukou se Vám dostává první číslo časopisu Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, 

okres Bruntál. Naším cílem je na stránkách Mladých žurnalistů přiblížit nejen zajímavosti naší 

školy, ale i práci jednotlivých žáků. 

 

Rádi bychom, aby se v časopise objevovaly zprávy, oznámení a reportáže ze školních akcí. 

Zároveň tedy uvítáme i Váš zájem přispět svým článkem, který se týká dění ve škole 

– například svou vlastní prací, povídkou, básní, kresbou nebo malbou z vlastní tvorby. 

Své náměty můžete osobně předat ve sborovně na hlavní budově nebo zaslat na e-mail: 

smolikova@zsjindrichov.cz . 

 

Našim mladým redaktorům přeji hodně úspěchů, podnětů a tvůrčí činnosti. 

 

Mgr. Hana Smolíková 

 

  

mailto:smolikova@zsjindrichov.cz


Rozhovor s paní ředitelkou 
 

 
 

Mladé žurnalistky: Škola nabízí celou řadu 

kroužků. Jaké kroužky jste navštěvovala 

Vy jako malá? 

Paní ředitelka: Jako malá jsem 

navštěvovala náboženství a také pěvecký 

sbor. 

 

Mladé žurnalistky: Dnes učíte s velkým 

nadšením občanskou výchovu, ale jaký byl 

Váš oblíbený předmět ve škole?  

Paní ředitelka: Oblíbeným předmětem 

ve škole byl český jazyk a literatura. 

Ráda jsem psala slohové práce. 

 

Mladé žurnalistky: Čím jste chtěla být, 

když jste byla malá?  

Paní ředitelka: Chtěla jsem se stát 

učitelkou, nebo jsem chtěla pečovat o staré 

lidi. 

 

Mladé žurnalistky: Jak vzpomínáte na své 

studium na základní škole?  

Paní ředitelka: Základní škola byla pro mě 

obdobím her a svobody. Snažím se, 

aby to tak fungovalo i v naší škole. 

 

Mladé žurnalistky: Jaká byla v dětství 

Vaše oblíbená hračka?  

Paní ředitelka: Oblíbená hračka - loutky. 

Hraním jsem zatěžovala celou rodinu. 

 

Mladé žurnalistky: Všimli jsme si, že máte 

ráda knihy. Prozradíte nám Vaši oblíbenou 

pohádku?  

Paní ředitelka: Milovala jsem příběhy, 

a proto ráda vzpomínám na knihu Příběhy 

šťastného prince. 

 

Mladé žurnalistky: Objevila jste na škole 

nějaký sport, který Vám zůstal dodnes? 

Paní ředitelka: Sport pro mě nebyl alfou 

a omegou, ale přesto jsem hrála 

vyvolávanou a vybíjenou. Také jsem ráda 

jezdila na kole. 

 

Mladé žurnalistky: Jaký jste zažila největší 

úspěch ve svém životě? 

Paní ředitelka: Největším úspěchem 

pro mě bylo narození dcery a její úspěšné 

vkročení do života dospělých. 

 

Mladé žurnalistky: Člověk by se měl řídit 

nějakým příslovím. Jakým příslovím 

se řídíte Vy? 

Paní ředitelka: Řídím se: „Co nechceš, 

aby činili tobě, nečiň ostatním.”  

 

Mladé žurnalistky: Hodnoty jsou základní 

postoje, které vypovídají o tom, čeho si 

v životě nejvíce vážíme. Jakých třech 

hodnot si ceníte Vy? 

Paní ředitelka: Myslím si, že zdraví, 

rodina, přátelství je to nejcennější v životě 

každého člověka.  

 

Mladé žurnalistky: Kdyby se zde objevila 

zlatá rybka a chtěla Vám splnit tři přání, 

jaké by to byly? 

Paní ředitelka: Určitě bych chtěla, 

aby všichni nedůvěřiví a špatní lidé 

změnili své hodnotové žebříčky a aby se 

chovali slušně k lidem, kteří si to zaslouží. 

Přála bych si, aby se v naší společnosti 

upravil právně hodnotový žebříček.  

 

Zpracovaly: Terezie Korduliaková 

  Pavla Sobkuliaková 

Děkujeme paní ředitelce za čas věnovaný tomuto rozhovoru.  



Jindřichovský Sócratés - Miluj a žij! 
 

 
Zdroj: https://www.valorebooks.com 

 

Jistě všichni víme, že Sókratés byl 

athénský filozof, který žil ve 4. století 

př. n. l. Jeho myšlenky se soustředily 

na záležitosti člověka a společnosti. 

Podle Cicerových slov „snesl filozofii 

z nebe na zem“. 

 

Člověk během svého života zachytí 

nespočet zajímavých citátů, některé z nich 

nám uvíznou v paměti, a některými 

se dokonce i řídíme. Naše žákyně sedmého 

ročníku, Pavlína Doláková, jich má 

v zásobě hned několik, a tak se s námi 

o filozofii citátu neznámého autora přímo 

podělila. 

 

„Miluj jako by tě nikdo nezranil! 

Pracuj jako bys nepotřeboval peníze! 

Tancuj jako by se nikdo nedíval! 

Zpívej jako by tě nikdo neposlouchal! 

Žij jako bys žil v ráji! „ 

(Neznámý autor) 

 

Miluj jako by tě nikdo nezranil 

- jako kdyby od znova, protože se otvírá 

nová kapitola ve tvé knize života . 

Nevíš, co přijde a co odejde, je to o tom 

riskovat a nevědět, co bude, co se stane... , 

ať už je to krásné, nebo škaredé, dobré, 

či zlé. Jedno si z toho člověk vždy odnese, 

a to zkušenost. 

 

Pracuj jako bys nepotřeboval peníze 

-je přece pravda, že si máme vybrat práci, 

která nás baví . Když už se nám 

to poštěstí, a děláme svou milovanou práci, 

děláme ji pro svou radost, a peníze už jsou 

jenom takový bonus navíc… 

 

Tancuj jako by se nikdo nedíval 

- když už někdo tancuje, tancuje pro sebe, 

děláme to pro svou radost, a ne pro obdiv 

ostatních. 

 

Zpívej jako by tě nikdo neposlouchal 

- všechno, co nás baví, děláme pro svou 

radost, ne pro slávu! 

 

Žij jako bys žil v ráji 

- nežijeme zrovna v úžasném a čistém 

prostředí, ale je jen na nás, jak se s tím 

vypořádáme, a musíme se dívat očima 

optimisty. V životě je mnoho krásných 

věcí, ale neuvědomujeme si, že je sami 

ničíme. Myslím, že nad tímhle se dá 

zamyslet a uvědomit si, co všechno zlé 

děláme, a kdybychom se polepšili, možná 

by se nám i lépe žilo. 

 

Zpracovala: Pavlína Doláková 

  

https://www.valorebooks.com/


Návštěva v mateřské škole 
 

O prázdninách se opravovala mateřská 

škola, a proto jsme se rozhodly, že do nové 

školky nahlédneme. Vešly jsme do šaten, 

kde nás na stěně přivítali a rozveselili 

klauni. Šly jsme dál. Mezi hračkami 

a omalovánkami na nás koukaly děti, 

kterých jsme se zeptaly na to, jak se jim 

líbí v nové školce. Některé děti se styděly, 

ale pak se osmělily a rozpovídaly. 

Lukáškovi se líbí křesílko v dětském koutě. 

Jeníkovi a Natálce zase autíčko. 

 

Děvčátka z třídy U sluníčka nám ukázala 

koupelnu. Na jejich zdech byli pejsci, kteří 

dětem rozzářili na tváři úsměv. 

Paní učitelky nám dovolily také nahlédnout 

do třídy U duhy. Je to školka mnoha barev. 

Mají tam malou tělocvičnu, na jejíž stěně 

je nakreslen cirkus. Jde vidět, že paní 

učitelka Cilová, autorka dětských 

nástěnných ilustrací, si s barvami a štětci 

pohrála. Věříme, že když děti přijdou 

do školky, určitě se nebojí, ale hned si jdou 

hrát s kamarády. 

 

Zajímal nás i názor rodičů, kteří se nám 

svěřili, že tato změna byla jejich 

příjemným překvapením, avšak mimo jiné 

by uvítali větší parkoviště, což může být 

pro naši paní ředitelku výzva a motivace 

do další přestavby školního zařízení. 

 

Co říct závěrem? Jsme už sice osmačky, 

ale musíme přiznat, že bychom se 

do školky rády vrátily. Naše rada pro děti, 

které školku navštěvují, je: 

 

„UŽÍVEJTE SI, 

DOKUD JEN MŮŽETE!“ 

 

 

 

 

Zpracovaly: Denisa Hlawiczková 

  Eva Iljaševičová  



Postřehy od Ferdíků 
 

V první třídě je dvacet Ferdíků a každý 

říká, že se jim líbí ve škole mnohem víc 

než ve školce. Na zádech nosí batůžky, 

do nichž si ukládají čítanku, matematiku, 

český jazyk a prvouku. Nejdříve 

si uvolňovali zápěstí a prsty, ale dnes 

už umí napsat L, E, I a U. Už se naučili 

číslice od jedné do pěti. Umí je 

porovnávat, počítat s nimi a také 

už zvládnou spočítat slovní úlohu. 

Čtou samohlásky A, E, I, O, U a souhlásky 

L, M, S a P. Spojují je ve slabiky a celá 

slova, a tak z nich dokonce vznikne i celá 

věta – jako například „Máma mele maso“. 

 

S paní učitelkou byli hned na začátku 

školního roku na výpravě po celé škole. 

Navštívili nejen třídy hlavní budovy, 

ale i paní ředitelku v ředitelně. Nejvíce 

se jim líbilo v tělocvičně, protože slyšeli 

svou ozvěnu. Prozradili nám: 

„Paní učitelka je na nás hodná a moc nás 

poslouchá.“ 

 

Jejich třídní učitelkou je paní Alžběta 

Balvanová. O Ferdících říká, že jsou velmi 

šikovní, hodní, pozorní a hlavně snaživí. 

„Mám je moc ráda.“ dodává na závěr paní 

učitelka. 

 

 

 

 

 
 

Zpracovaly: Pavlína Sochová 

  Sylvie Barkociová  



Státní svátek – sv. Václava 
 

 
Zdroj: Jiřina Lockerová – nakladatelství Fragment 

 

Všichni máme z hodin dějepisu historickou 

událost jistě v paměti. Nás však zajímaly 

informace týkající se Václavovy osobnosti. 

Proto jsme pátraly v pramenech, jako jsou 

Kosmova kronika, Dalimilova kronika, 

První staroslověnská legenda a Ze starých 

letopisů Ivana Olbrachta. 

 

Rozložily jsme knihy a začaly dychtivě 

hltat každý řádek staročeských legend. 

Po otevření První staroslověnské legendy, 

která pochází z 10. století a je psaná 

staroslověnštinou, jsme zjistily, že Václav 

byl prvorozeným synem Vratislava 

a kněžny Drahomíry. Sám se chopil vlády 

v osmnácti letech. Dalimilova kronika nám 

veršovaným způsobem prozradila to, 

co jsme hledaly. Václav byl 

zbožný, na každém hradě nechal vystavět 

chrám. Pomáhal druhým, chudým 

a nemocným. Neměl ženu ani choutky, 

což však pan Olbracht ve Starých 

letopisech vyvrátil, prý byl Václav ženatý. 

Snažil se vše vyřešit v míru. Byl pracovitý, 

pomáhal na poli sklízet obilí a vinnou révu, 

z níž pak pomáhal vyrábět z přísady 

mouky chléb jako tělo Kristovo. 

 

Usuzujeme tedy, že Václav není 

považován za symbol české země 

a státnosti proto, že byl zavražděn rukou 

bratra Boleslava dne 28. září, 

nýbrž za své zázračné skutky, 

které Václava provázely již za jeho života, 

ale i po něm. 

 

 
 

Zdroj: http://www.praguecityline.cz

 

Zpracovaly: Klára Smolíková 

  Marie Šrámková 

  



Jak válčili husité 
 

Paní ředitelka nám domluvila představení 

na téma „Jak válčili husité“. Z Pardubic 

k nám přijeli dva muži, kteří uměli nejen 

dobře šermovat, ale také se velmi dobře 

orientovali v dějepise. Provázeli nás 

dějinami 15. století. Předvedli nám, 

jaké měli válečné stroje a bojovou taktiku. 

Řekli nám, jak se vše odehrávalo 

a jak to vlastně dopadlo. 

 

My, osmáci, o těchto událostech už víme 

z hodin dějepisu, ale přesto musíme uznat, 

že to bylo pro nás příjemné zopakování. 

Na závěr Vám předkládáme malý obrázek 

toho, jak jsme i my, žáci, byli 

do představení zapojeni, a jak jsme 

společnými silami křižáka zahnali. 

 

 

 
 

Zpravovala: Denisa Hlawiczková 

Ilustrace: René Chovanec 

 

  



Ze školních lavic 
 

Slohová práce 
 

Téma:  Dobrodružství na louce 

  (Vypravování) 

        Lucie Moravcová 

4. listopadu 2013      7. ročník 

 

 

Osnova: 

 

1. Procházka 

2. Prchající stádo 

3. Stádo zmizelo 

4. Došli jsme domů 

 

 

Jednoho krásného letního dne jsem si řekla, že se půjdu podívat ven. Ráno jsem tedy 

vstala v osm hodin a dala si snídani. Chvíli jsem ještě mluvila s mámou v ložnici, která mi 

vysvětlovala, jak se mám v přírodě chovat. Jak dokončila svou mluvu, zašla jsem pro svého 

psa. Můj pes se jmenuje Míša, je bílý a je to maltezák. Sotva jsme vyšli z domu, řekla jsem 

Míšovi: „Tak co, připraven?“ On jen mlčky přikývl. Šli jsme za náš dům na louku. 

Jakmile jsme tam dorazili, najednou Míša začal štěkat jako o život. Nevěděla jsem, 

co se děje, a tak jsem rychle lovila vodítko z kapsy. On byl totiž na volno. Když jsem vodítko 

našla, tak jsem Míšu co nejrychleji připnula a držela ho tak pevně, co mi síly stačily. Po chvíli 

přestal štěkat, a mně se ulevilo. On už byl klidný, ale já jsem byla polekaná. Dlouho jsem se 

snažila přijít na to, proč Míša tak štěkal. Až jsem v dálce zahlédla důvod. Byly to srnky. 

Obrovské stádo srn se řítilo do protějšího hustého lesa. 

Když se srnky ztratily, lehli jsme si s Míšou do trávy. Chvíli jsme tam jen tak leželi 

a poslouchali ty tajemné zvuky přírody. „Příroda je krásná, Míšo...“ řekla jsem a obrátila se 

na něho. 

Už se pomalu začalo stmívat, a já a Míša jsme se pomalu soukali domů. Jakmile jsme 

došli domů, Míšu jsem schovala a šla jsem vyprávět, co všechno jsme zažili. Ten den byl 

prostě báječný, a vždy na něj ráda zavzpomínám. Byl to zážitek, na který nikdy nezapomenu. 

 

  



Vtípky z Reného ateliéru 
 

 

Začala škola 
Terezie Korduliaková 

 

Prázdniny skončily a začala škola, 

já už v dějepise vidím trola. 

Začínají ty zrádné předměty 

a ty učitelské náměty!  

 

Někdo nemá na školu vůbec náladu, 

a tak by chtěl jenom svobodu. 

Doma bychom chtěli jenom spát, 

ale bohužel musíme vstát! 

 

(žákyně 7. ročníku) 

Vtip 
 

 

Paní učitelka se ptá malého Pepíka: 

„Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?“ 

„Jsou to velice moudří ptáci. 

Jak začne škola, uletí do teplých krajin!“ 

 

 

 
 

Ilustrace: René Chovanec 

 

  



Zastaveníčko 
 

Milí přátelé, 

společnými silami s mladými žurnalisty 

naplňujeme první číslo našeho školního 

časopisu. Do práce jsme se pustili se vší 

vervou, a výsledek byl patrný hned 

po prvním týdnu. Po rozdání témat se žáci 

rozprchli po škole, aby zaznamenali 

prostřednictvím tužky a papíru, 

nahrávacího zařízení a fotoaparátu všechny 

zajímavosti, které se ve škole udály. 

Zatímco redaktoři pilně zpracovávají své 

články, mám chvíli čas, abych i já přiložila 

ruku k dílu. Protože učím český jazyk, 

zvolila jsem si téma své pravidelné rubriky 

– Zastaveníčko se známou osobností. 

 

Jiří Žáček 
 

Jiří Žáček se narodil 6. 11. 1945 

v Chomutově. Je významným českým 

básníkem, překladatelem a tvůrcem poezie 

pro děti. V jeho básních se objevují 

protiklady domova a světa, přírody a města 

nebo hravosti a skepse. Velkou oblibu si 

u čtenářů získal verši, které jsou zahaleny 

do humoru s nádechem satiry, a verši 

doplňujícími omalovánky a obrázky. 

 

 

Zdroj: www.wikipedie.org/wiki/Jiří_Žáček 

 

Někdy si žáci lámou hlavu nad tím, jaký je 

rozdíl mezi prózou a poezií. Jiří Žáček 

vytvořil svou poučku: „Báseň se dá 

vymyslet za chůze, prózu musíš vysedět.“ 

 

Satira využívá prvky komičnosti, a to 

proto, aby zdůraznila nedostatky a záporné 

jevy. Mezi Žáčkovými epigramy jsem 

našla jeden, který nese název Škola života. 

Aby byly jeho verše ještě zajímavější, 

požádala jsem Reného Chovance, žáka 

osmého ročníku, aby nám Žáčkovy řádky 

doplnil o zajímavou ilustraci. Myslím, 

že by se ilustrace panu Žáčkovi jistě líbila. 

 

 

Ukázky tvorby J. Žáčka: 

 

Prostopravdy 

 

Kde jsou Robinsoni, objevíš i Pátky. 

Člověk stojí za víc, nežli vydělá. 

Kdo se bojí zítřka, obrací se zpátky. 

Živá růže zvadne dřív než umělá. 

Nikdo neví, kde se protnou mimoběžky. 

Opera je božská, ale blues je blues. 

Na nejvyšší hory musíš šlapat pěšky. 

Lež má krátké nohy, ale rychlý vůz. 

Svět je ring, kde schytáš svoje vlastní rány. 

Chybovat je lidské – díky za chyby. 

Díky za náhody – maří hloupé plány. 

Gauner mívá vždycky dobré alibi. 

Vidíš-li svět černý, zbav se tmavých brýlí. 

Zítra minus včera nerovná se dnes. 

Básník nikdy nelže, ani když se mýlí. 

Nejvěrnější přítel člověka je stres. 



Škola života 
Jiří Žáček 

 

Neproklínej učitele 

ani na něj neber hůl – 

jsi-li, hochu, v mládí tele, 

časem z tebe bude vůl. 

 

 
 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Smolíková 

Ilustrace: René Chovanec 

 

 

  



Co nás čeká a nemine… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akcí v prosinci 2013 pořádá obecní úřad. 

Jedná se o již tradiční VÁNOČNÍ TRHY, 

které letos připadnou na sobotu 14. 12. 2013. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Cilová  



KVÍZ: Zamysli se !!! 
1. VkO 

 

Kdo byl Václav Havel? 

a) psycholog 

b) prezident České republiky 

c) známý fotbalista 

 

2. Př 

 

Co je to samec? 

a) tvor mužského pohlaví 

b) ten, který od narození pije 

mateřské mléko 

c) vykastrovaný kůň 

 

3. F 

 

Co je to Brownův pohyb? 

a) neustálý, neuspořádaný pohyb 

částic, kapalin a plynů 

b) základní fyzikální veličina 

c) základní jednotka 

 

4. Z 

 

Jak je dlouhý vesmír? 

a) 500 mil. 

b) 200 tisíc km 

c) nikdo neví, jak je dlouhý 

 

5. D 

 

Kde žili Germáni? 

a) v západní Indii 

b) na Islandu 

c) severně od římské říše 

6. Aj 

 

Co znamená slovíčko slippers? 

a) slipy 

b) kalhoty 

c) papuče 

 

7. Čj 

 

Synonyma jsou slova: 

a) stejného nebo podobného významu 

b) stejná, ale mají jiný význam 

nebo původ 

c) opačného významu 

 

8. Ch 

 

Co je to chemie? 

a) věda o látkách, jejich vlastnostech 

a přeměnách 

b) věda o přírodě 

c) věda o rodině 

 

9. M 

 

Co je prvočíslo? 

a) první číslo v pořadí 

b) číslo, které má jednoho dělitele 

c) číslo, které má právě dva dělitele 

 

10. Tv 

 

Olympijské hry mají ve znaku: 

a) pět modrých kruhů 

b) pět různě barevných kruhů 

c) dvanáct modrých hvězd 

na modrém pozadí 
Řešení: 1-b, 2-a, 3-a, 4-c, 5-c, 6-c, 7-a, 8-a, 9-c, 10-b. 

Zpracovala: Terezie Korduliaková  
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