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Úvodní slovo šéfredaktorky 
 

 

Milí čtenáři, milé čtenářky, 

 

s nadcházejícími prázdninami vydáváme v tomto školním roce poslední číslo našeho 

časopisu. Když se ohlédnu zpět, musím pochválit velké úsilí všech dětí, které se zapojily 

do tvorby řádků našeho časopisu. Především bez nich by nevznikly stránky plné aktuálních 

záležitostí týkajících se chodu naší školy a také by nevznikly stránky se zajímavostmi 

z našeho okolí. Velký dík rovněž patří grafičce našeho časopisu, paní učitelce Mgr. Báře 

Štenclové.  

 

Také zde vítám nové redaktory, kteří přispěli svými články a kteří nás jistě překvapí v novém 

školním roce zajímavými náměty. 

 

Mně už nezbývá nic jiného, než abych všem popřála hezké prázdniny, a mladým redaktorům 

přeji hodně sil a nápadů do vydávání čísel v dalším školním roce. 

 

Vás, čtenáři, prosím o podporu, kterou můžete projevit zakoupením našeho časopisu 

nebo zasláním připomínky, doporučení nebo ocenění poštou na adresu školy 

či prostřednictvím e-mailu na adresu smolikova@zsjindrichov.cz 

 

S přáním hezkého čtení a příjemně strávených chvil Vám přeje 

 

Mgr. Hana Smolíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V redakci řádil šotek. Výsledkem jeho práce 

 

jsou očividné nesmysly. Najdete je? 

  

mailto:smolikova@zsjindrichov.cz
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Rozhovor s Marií Terezií 
 

 
mladá Marie Terezie 

 

Marii Terezii – první a také jedinou 

vladařku na českém trůně a arcivévodkyni 

Rakouska a Uherska, zná jistě každý. Byla 

nejstarší dcerou Karla VI. Narodila se 

v roce 1717 a zemřela roku 1780 ve věku 

63 let. Ve válkách ztratila část svého 

území, zejména Slezsko a Kladsko, avšak 

dokázala udržet celé Rakousko, a předat 

tak část domova dalším generacím. 

 

 

Mladá žurnalistka: S manželem, 

Františkem Štěpánem Lotrinským, jste 

zplodili celkem šestnáct dětí. Kolik z nich 

se dožilo dospělého věku? 

Marie Terezie: V té době neexistovalo 

žádné očkování ani antibiotika. Pokud dítě 

vážněji onemocnělo, zemřelo. 

Mezi nejběžnější nemoci patřil mor, 

cholera a chřipka. Tyto nástrahy přežilo 

celkem pět našich synů a osm dcer. 

 

Mladá žurnalistka: V roce 1774 jste 

zavedla se svým synem Všeobecný školní 

řád, tedy povinnou školní docházku. 

Vysvětlete prosím dnešním žákům, co vás 

k tomu vedlo? 

Marie Terezie: Zavedla jsem ji proto, 

aby lidé v mé zemi byli vyspělejší 

a vzdělanější. No zkrátka proto, aby uměli 

číst, psát, počítat. 

 

Marie Terezie: Paní redaktorko, mohu 

položit otázku já vám? Budu ráda, když 

mi na ni odpovíte. Vzdělání je důležité 

jistě i ve vaší době. Co se děje s žáky, 

kteří vzdělání berou na lehkou váhu? 

Všimla jsem si, že někteří z nich školu 

prolézají s odřenýma ušima, a mnohdy 

dosáhnou jen základního vzdělání. Jakým 

způsobem si pak sami vydělají na živobytí, 

když zaměstnavatel nezaměstná člověka, 

který nic neví a nic neumí? 

Mladá žurnalistka: Tito lidé často dělají 

podřadné práce nebo končí na ulici. 

 

Mladá žurnalistka: Úředním jazykem 

ve vaší zemi byla němčina. Jakými jazyky 

jste mluvila vy? 

Marie Terezie: Němčinou, italštinou, 

francouzštinou, španělštinou a latinou. 

Ono se říká: „Kolik jazyků umíš, tolikrát 

jsi člověkem?“ A jak je to s jazyky ve vaší 

době? Proč myslíte, že na znalost jazyků 

je kladen takový důraz? 

Mladá žurnalistka: Abychom překonali 

jazykovou bariéru. V dnešní době jsou 

otevřené hranice, můžeme cestovat 

do cizích zemí za turistikou nebo za prací. 

Proto se snažíme překonat jazykovou 

bariéru. 
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Mladá žurnalistka: Jste znalá tolika 

jazyků. Byla jste českou královnou, 

ale česky jste neuměla. Proč? 

Marie Terezie: Čeština je jedním 

z nejtěžších jazyků. Je v ní potřeba 

skloňovat, rozlišovat časy i osoby. 

 

Marie Terezie: Paní redaktorko, co je 

nejzáludnější na češtině ve vaší době? 

Mladá žurnalistka: V dnešní moderní 

době, kdy je plno elektroniky, je pro nás 

dost těžké poskládat smysluplnou větu 

a vyjadřovat se v rozvitých souvětích. 

Záludné jsou také měkké souhlásky 

a skloňování slov. 

 

Mladá žurnalistka: Jmenujte nám, prosím, 

alespoň tři ze svých oblíbených dětí. 

Marie Terezie: Josef II. mi pomáhal 

ve vládě už v mládí. Druhý byl Leopold II. 

Marie Antoinettu jsem provdala 

do Francie, ale bohužel skončila roku 1793 

pod gilotinou. 

 

Mladá žurnalistka: Marie, dovolte mi 

prosím důvěrnou otázku. Nám, žákům 

základní školy, je známo, že jste nosila 

po smrti svého muže, a to až do konce 

svého života, černý šat, který jste prý nikdy 

nesundala. Je to pravda? 

Marie Terezie: Ačkoliv byl mezi mnou 

a mým Františkem velký věkový rozdíl, 

velice jsem ho milovala. Jeho ztráta mě 

zničila. Bylo mi moc smutno. Téměř denně 

jsem ho chodila navštěvovat. 

 
císařovna Marie Terezie 

 

Mladá žurnalistka: Dožila jste se věku 

šedesáti tří let. Na co jste zemřela? 

Marie Terezie: V listopadu roku 1480 

jsem si vyjela na lov bažantů. Počasí ráno 

bylo krásné, a proto jsem si oblékla svůj 

oblíbený šat. Sotva jsme vyjeli, zatáhlo se 

a začalo sněžit. Rázem jsem promrzla 

až na kost a na druhý den jsem z postele 

již nevstala. Bojovala jsem se smrtí, 

ale svůj boj jsem prohrála. 

 

Mladá žurnalistka: Kdybyste měla 

možnost naší generaci něco vzkázat, co by 

to bylo? 

Marie Terezie: Aby lidé měli úctu ke svým 

blízkým, aby se měli rádi, pomáhali si 

a učili se, aby měli život jednodušší. 

 

 

Zpracovala: Pavlína Sochová 

Zdroj obrázků: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie 

 

Děkujeme císařovně Marii Terezii za čas věnovaný tomuto rozhovoru.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
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Návštěva v „Dopravce“ 
 

Naši mladí žurnalisté jsou nejen zapálenými „časopisci“, ale také se s radostí účastní 

nejrůznějších akcí, ať už je to v rámci školy nebo mimo ni. Jednou z takových akcí 

je cyklistická soutěž konaná v Krnově. 

(poznámka redakce) 

 

Od 11. 2. 2014 se scházíme s paní učitelkou Pavlou Chramostovou vevnitř, 

nebo venku. Vevnitř nacvičujeme testy, kvízy a různé hry. Venku nacvičujeme jízdu 

zručnosti, jízdu přes překážky nebo poznáváme nové značky. 

Poslední zkouška venku se konala 29. 4. 2014 a den poté proběhla samotná soutěž. 

Jedeme do Krnova!!!  

 

Členové našeho „skvělého týmu“ jsou:  Nela Grigoriadisová, 

Michal Chramosta, 

Adéla Bratková, 

Irena Timová 

a Jonáš Tkaczyk. 

 

Čekají nás tyto disciplíny: 
 

- jízda zručnosti 

- testy 

- šikovnost 

- a další věci, které si pro nás připraví 

 

Součástí soutěže je i první pomoc, na kterou 

jsme se také připravili a vyzkoušeli i v praxi. 

Všichni se moc těšíme a určitě to zvládneme! 

Proč by ne. Jsme ze Základní školy Jindřichov!!! 

 

 

„Všichni spolu, ale každý zvlášť“  

 
 

Zpracovala: Irena Timová 

  

Je to švandááá!!! 
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Postřehy od Ferdíků 
 

Školní rok se nachýlil ke konci a naši malí 

Ferdíci už nepřipomínají malá vyděšená 

kuřátka, ale spíše hrdé ostřílené kovboje. 

Naučili se všechna písmenka abecedy, 

sčítání i odčítání a našli si spoustu nových 

kamarádů. A tak nám nezbývá nic jiného 

než hledat nové budoucí prvňáčky, 

které naše paní učitelky přivítaly 

s otevřenou náručí. 

(poznámka reakce) 

 

 

 

Dne 30. 1. 2014 na naší škole proběhl 

zápis dětí do prvního ročníku. Děti zde 

měly ukázat dovednosti, které se naučily 

ve školce, doma od rodičů nebo od starších 

sourozenců. Ve třídě si paní učitelky 

povídaly s rodiči a psaly potřebné 

informace. 

 

Budoucí prvňáčci se mezitím věnovali 

připraveným úkolům. Měli rozeznat 

rozdíly na obrázcích klauna, seřadit čísla 

k počtu hvězdiček, rozdělit obrázky 

podle ročních období, vyhledat obrázky, 

které začínají na písmenko J, seřadit 

trpasličí rodinu od nejmenšího 

po největšího člena a poskládat puzzle 

s obrázkem lva. 

 

 

 

Následně jsme se vyptávaly dětí, jak se těší 

do školy a zda už mají nachystané aktovky. 

Odpovědi našich prvňáčků byly pohotové. 

Dozvěděly jsme se, že děvčata mají školní 

brašny barvy červené nebo růžové barvy 

s motivem „Hallo Kitty“, zatímco chlapci 

se chlubili barvou modrou s motivem 

motorek a aut. 

 

 

Budoucím prvňáčkům přejeme správné 

vykročení do školních roků 

a hodné paní učitelky. 

 

Zpracovaly: Pavlína Sochová, 

Pavla Sobkuliaková, 

Eliška Jančová  
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Státní svátek – 8. května 
 

Významný den, který se zapsal do dějin 

historie. 

 

 

 

Dne 8. května 1945 ve 23:01 hodin 

skončila 2. světová válka kapitulací 

Německa. Nejen Češi, ale i okolní státy 

si tento den připomínají tím, že ho slaví 

jako den pracovního klidu. 

 

Avšak ne všechny státy slaví 8. května, 

např. tehdejší Sovětský svaz (dnešní 

Rusko) oslavuje svátek 9. května. 

Je to zapříčiněno posunem času. Nejprve 

byl svátek označen jako Den osvobození, 

ale v roce 2004 byl změněn na Den 

vítězství, což měl být psychologický tah 

na základě názoru, že je lepší se cítit 

vítězem než osvobozeným. A tak si tento 

den připomínejme jako vítězství 

nad 2. světovou válkou… 

 

I naše škola se každoročně účastní 

vzpomínky na padlé hrdiny naší vlasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovaly: Eleni Romanidu 

Anna Kostková  
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Noc s Andersenem 
 

V pátek ze 4. na 5. dubna 2014 jsme měli 

možnost strávit noc v  naší škole. Všichni 

žáci, od nejmenších až po ty nezkušenější, 

se prošli po ztemnělých chodbách hlavní 

budovy a plnili úkoly pod dohledem 

nejrůznějších strašidel a pohádkových 

bytostí. Mladí žurnalisté vyjádřili své 

pocity z tohoto zážitku následující básní. 

(poznámka reakce) 

 

 

 

 

 

 

Už je tady pátek, 

Andersen má svátek. 

A u vchodu stála dáma, 

vchodem do neznáma. 

 

Chtěla vědět heslo známé, 

ale nám je nepoznané. 

Nachystáme postýlky, 

oblečem se do košilky. 

 

Do jídelny se přemístíme 

a pravidla si vysvětlíme. 

Jednotlivé úkoly, 

mají svoje symboly. 

 

Po dokončení úkolu 

sklidíme dort ze stolu. 

Pak s plnými žaludky, 

potkáme se u pohádky. 

 

A z pohádky do snu 

a já v klidu usnu. 

 

 

Zpracovaly: Pavlína Hankeová, 

Tereza Korduliaková 

Pavla Sobkuliaková  
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Drogy a návykové látky 
 

Ve středu 2. dubna k nám do školy přišel 

pán, který se specializoval na drogy. 

Vzhledem působil sám jako feťák, 

ale potom, co se nám představil, nám 

došlo, že tomu tak není. Aby se přiblížil 

lidem, se kterými pracuje, musí vypadat 

podobně jako oni. 

 

Těmto lidem pomáhá, aby nepřenášeli 

různé infekce nebo aby se různé drogy 

a stříkačky neválely v každém koutě. 

Popsal nám, co to droga je a jaký má 

na nás vliv.  

 

Popsal nám, že drogy jsou omamné látky, 

které člověka dostanou do jiného světa. 

Člověku dodávají dobrou náladu, energii, 

ale také plno emocí. Lidé, co berou drogy, 

mají v životě nějaké problémy, které 

prostřednictvím drog chtějí aspoň na chvíli 

hodit za hlavu a užívat si den „na plné 

pecky“. 

 

Drogy se dělí do dvou skupin – legálních 

a nelegálních. Mezi látky legální patří 

tabák, kofein, alkohol. Stát je legalizoval, 

aby na nich vydělal. Do nelegálních drog 

patří hašiš a konopí, kokain, heroin 

a halucinogeny.  

 

Možná drogy dávají pocit, že člověk může 

být v pohodě, bez problémů. Možná si lidé 

myslí, že díky nim mohou zapomenout 

na vzniklé problémy. Tento pocit vydrží 

jen na chvíli, ale poté je člověk naprosto 

zmaten. Více drogy berou, než dávají. 

 
Zdroj: http://www.reknidrogamne.cz/ 

 

Berou nám rodinu, přátele, střechu 

nad hlavou. Vezmou vše, co máme. 

Také důvěru a přátelství. Člověk se uzavírá 

do sebe. Drogy také berou zdraví, 

a to ve chvíli, kdy začneme být závislí. 

Co vlastně ta závislost je? Pocit, který 

zažíváte, když se probudíte a musíte 

tu drogu užít, abyste měli dobrý den, 

a pocit, kdy musíte vzít drogu večer, 

abyste usnuli. 

 

Tohle bychom nikdy nechtěly zažít. 

Zmatený svět, ztrátu všeho. Pocit v pohodě 

je dobrý, ale strach z toho, co jsme 

provedly nebo provedeme, abychom 

si drogu opatřily, je mnohem horší. Člověk 

si jimi může zničit život. 

 

 

Zpracovaly: Pavla Sobkuliaková, 

Tereza Smékalová, 

Denisa Hlawiczková, 

Pavlína Sochová

http://www.reknidrogamne.cz/
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Přísloví aneb Rady deváťáků 
 

„Práce šlechtí člověka.“ 

 

A protože pro děti-žáky je prací škola, 

zamysleli se žáci 9. ročníku v duchu tohoto 

přísloví nad svým dosavadním působením 

na základní škole. Vybrali si pro vás, žáky 

mladší, a tudíž méně zkušené, několik 

cenných rad. Čtěte pozorně… 

(poznámka reakce) 

 

 

„Dvakrát do stejné řeky nevkročíš.“ 

 

Několikrát jsem vyzkoušel ve škole 

taháky, ale ne vždy mi to pomohlo. Znáte 

to, když píšete více písemek v jednom dni 

a přitom se vám nechce učit, tak si napíšete 

„pomocnou radu“. 

Ale jednou se mi to nepovedlo. Bylo 

to v dějepisu v 6. ročníku. Seděl jsem 

ve třetí lavici od katedry u okna. Psali 

jsme, tuším, ze starověkého Řecka. Tahák 

jsem měl mezi nohama a chtěl jsem 

ho použít. Paní učitelka to viděla, tahák 

mi vzala a dala mi velkou pětku. Cítil jsem 

se trapně, a už jsem to nikdy neudělal. 

Myslím, že by se na to hodilo přísloví: 

„Dvakrát do stejné řeky nevkročíš.“ Poučil 

jsem vás aspoň trochu? 

 

Zpracoval: Filip Hanzelka 

 

 

„Líná huba – hotové neštěstí.“ 

 

Naši třídu poučil týden před ukončením 

pololetí. Začaly se psát tzv. opakovací 

písemky (někteří učitelé je nazývají 

lehoučkými desetiminutovkami). 

Naše třída si pár takových písemek 

napsala. Byly to dvě až tři za jeden den. 

Až při poslední písemce nám docvaklo, 

že stačilo tak málo. S učitelise na termínu 

písemky domluvit. A tak si říkám: „Mohly 

ostatní písemky dopadnout jinak, 

kdybychom se dohodli na jiném dni, 

a my se tak mohli na desetiminutovku lépe 

připravit?“ Zkrátka: „Líná huba – hotové 

neštěstí.“ 

 

Zpracovala: Eleni Romanidu 

 

 

„Dvakrát měř a jednou řež.“ 

 

Nikdy se nevyplácí odevzdat práci dříve, 

než si ji zkontroluji. Bylo to v 7. třídě. 

Psali jsme v hodině matematiky písemku. 

Den předem jsem se naučila. Jak jsme 

začali psát, spěchala jsem, protože jsem 

chtěla být první, aby všichni věděli, 

že to umím a že to mám první hotové. 

Jenomže opak byl pravdou. Vše jsem sice 

vypočítala jako první, ale dostala jsem 

za čtyři. Jelikož jsem si to před 

odevzdáním nezkontrolovala. Proto radím 

držet se rčení: „ Dvakrát měř, jednou řež!“ 

 

Zpracovala: Michaela Kmínková 

 



11 

 

Charakteristika - čtvrťáci 
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Zpracovali: žáci 4. ročníku  
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Ze školních lavic 
 

V březnu byla vyhlášena soutěž o nejlepší báseň mezi školami Moravskoslezského kraje. 

Samozřejmě že i my jsme se zúčastnili, a nebylo to vůbec jednoduché. Soutěž jsme přijali 

jako výzvu. Okamžitě jsme se pustili do práce, zapojili mozkové závity a veršovali jsme 

a veršovali dvě vyučovací hodiny. 

 

Musím říct, že nás to všechny bavilo a předbíhali jsme se s nejlepšími nápady. Rázem byla 

báseň na světě. A jaké jsme ji dali jméno? Na to přišla spolužačka Nela Smékalová. „Čínský 

sen“, pověděla. V tom okamžiku měla náš nadšený souhlas. Složit báseň, to není jen tak. Bylo 

potřeba jí dodat i výtvarné kouzlo a krásné písmo. To jsem si vzal na starost já. Dumal jsem, 

jak ji zvýtvarním. A protože báseň pojednávala o chlapci, který měl sen o drakovi s bolavým 

zubem u Čínské zdi a který nakonec zub drakovi vytrhnul, vyobrazil jsem na výkres 

duhového draka.  

 

A jak to vše dopadlo? V soutěži jsme se umístili na 1. místě! 

 

Zpracoval: Jonáš Tkaczyk 

 

 

Zhudebněná soutěžní báseň 6. třídy 
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Soutěžní báseň 7. třídy 
 

Název:  „Prokletá škola“ 

 

V Jindřichově je škola, 

kterou bába zaklela, 

indiánka to byla, 

co se ráno nemyla. 

 

Měla na své lidi vztek, 

každý se jí totiž lek, 

kvůli tomu čarovala, 

prokletí té škole dala. 

 

Umístila strašidlo 

na půdu, kde má bydlo, 

chodí dovnitř komínem, 

straší děti celý den. 

 

Děti mají hodinu, 

tu splašenou češtinu, 

najednou krok za krokem, 

to strašidlo běží ven. 

 

Hrdinové pojmou plán, 

že se podívají tam, 

schovali se na záchod, 

než se zavřel hlavní vchod. 

 

Vykoukli ven – čistý vzduch, 

jdou na půdu a tam duch. 

Hrdinové lekli se 

a duch říká: „Neboj se!“ 

 

„Já chci být váš kamarád, 

ve škole vám dám pár rad, 

čeják dáme za jedna 

v předsevzetí od ledna.“ 

 

Neradil jen v češtině, 

pomohl i v ajině, 

napovídal slovíčka, 

byla zase jednička. 

 

Zazvonilo naposled, 

rozloučit se musí hned. 

Hurá už jsou prázdniny, 

končí skvělé hodiny. 

 

Duch jde zpátky komínem, 

děti, ty už běží ven, 

počítají v kalendáři, 

kdy už bude zase září. 
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Duchovno z pohledu teenagerů 
 

V naší redakci vítáme dva nové přírůstky. Jsou to děvčata z pátého ročníku. Irenka Timová 

a Anička Javůrková nám přinesly své úvahy, které jsou vskutku filozofické povahy. Posuďte 

sami, jak se jim úvaha na téma DUCHOVNO podařilo zpracovat. 

(poznámka redakce) 

 

 

Irenka: Jak jsi přišla na tuto myšlenku? 

Anička: Dívala jsem se na takový pěkný seriál a napadlo mě… 

… že by mohly někoho zaujmout tyto myšlenky. Jedna z nich zní takto: 

Když umřeme, mohli bychom třeba dostat možnost vybrat si, jakým tvorem 

bychom chtěli být po smrti? Myslíte, že ten, kdo je v tomto životě „tchořem“, 

by nechtěl být v příštím životě člověkem? 

 

Irenka: Co si myslíš, že se stane po tvé smrti? 

Anička: Když umřeme, tak nás pohřbí do rakve a tam procitneme a zjeví se nám 

dotazník, kde budou napsány zvířata, rostliny či věci. My vyplníme tento 

dotazník a pak jen zakroužkujeme věc „ kterou bychom chtěli být“. Někdo 

by třeba nechtěl být „PRINCEZNOU NEBO PRINCEM“ chtěl by být třeba 

něčím velkým. Já osobně bych chtěla být upírem. 

 

Irenka: Čím bys chtěla být v posmrtném životě? 

Anička: Já bych chtěla být, jak už jsem zde napsala, upírem. Konkrétně upírkou . 

Protože je to skoro „člověk“. Na půl člověk, na půl nestvůra. Ale já beru upíra 

jako součást své duše. Já totiž v „posmrtný život“, upozorňuji, nejsem blázen, 

VĚŘÍM.  

 

Irenka: O autorce této myšlenky si myslím, že je naprostý blázen, 

ale obrovský Einstein. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovaly: Irena Timová, 

Anna Javůrková  
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Zastaveníčko 
 

Milí čtenáři našeho časopisu, 

 

opět je tady pravidelná literární rubrika. 

Tentokrát, namísto dlouhých řečí, nechám 

prostor vaši fantazii. Zkuste si vy sami 

převyprávět životní příběh jednoho 

z velkých českých básníků podle ilustrací. 

Sama bych slovy nedovedla lépe popsat 

život tohoto velikána, než jak ho vyjádřil 

svými ilustracemi žák osmého ročníku, 

René Chovanec. 

 

Karel Hynek Mácha 
 

Narodil se 16. listopadu 1810 v Praze 

a zemřel 6. listopadu 1836 v Litoměřicích. 

 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

Karel_Hynek_M%C3%A1cha 

 

Ukázka tvorby K. H. Máchy: 

 

Máj 

 

Byl pozdní večer - první máj - 

večerní máj - byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

kde borový zaváněl háj. 

 

O lásce šeptal tichý mech; 

květoucí strom lhal lásky žel, 

svou lásku slavík růži pěl, 

růžinu jevil vonný vzdech. 

 

Jezero hladké v křovích stinných 

zvučelo temně tajný bol, 

břeh je objímal kol a kol; 

a slunce jasná světu jiných 

bloudila blankytnými pásky, 

planoucí tam co slzy lásky. 

 

 

Věděli jste, že: 

 

- rád cestoval, denně dokázal ujít 

až 160 km, a tak došel z Čech 

až do Benátek za pouhých 16 dní. 

 

Máchův kraj na dobové kresbě: 

 
Zdroj: http://melnicek.cz/node/5174 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha
http://melnicek.cz/node/5174
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- Mácha si vedl svůj deník? Někdy byly 

jeho poznámky opravdu záludné, plné 

emocí, a tak není divu, že si vymyslel 

pro své zápisky zvláštní šifru. 

Tu rozluštil v roce 1884 Jakub Arbes. 

Všiml si, že samohláska „a“ nebo „i“ 

stojí v textu jaksi osaměle a dost často 

se opakuje. Sami jistě víte, že v češtině 

není hodně slov, která začínají na „i“, 

a tak pan Arbes, rovněž spisovatel, 

pátral dál. Všiml si, že za samohláskou 

dále stojí hláska „t“. A tu si uvědomil, 

že se jedná o tvar neurčitého slovesa. 

Dnes infinitiv končí na písmeno „t“, 

ale v 19. století byl dost častý neurčitý 

tvar typu nésti, klouzati, smrkati… 

Zjistil, že Mácha v deníku psal každou 

druhou řádku naopak, tedy zprava 

doleva. 

 

 

 

Přiřaď ilustraci k období života K. H. Máchy: 

 

1. Vystudoval novoměstské gymnázium, 

později práva, stal se praktikantem 

advokátní kanceláře. 

 

2. Máchovou milou se stala Eleonora 

Šomková, kterou si plánoval vzít. S Lori, 

jak ji sám K. H.  Mácha oslovoval, měl 

i malého syna Ludvíka. 

3. Při velkém požáru, který pomáhal hasit 

v Litoměřicích, se nakazil infikovanou 

vodou. Dostal velké horečky a střevní 

potíže. 

 

4. Na následky onemocnění zemřel. V den, 

kdy Karel Hynek Mácha plánoval svou 

svatbu, se konal jeho pohřeb. 

 

 

     b) 

 a) 

 

 

 

 

 

d) 

 

c) 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Smolíková 

Ilustrace: René Chovanec  
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Co nás čeká a nemine… 
 

Poslední velkou celoškolní událostí byl Dětský den s atletikou konaný v pátek 30. 5. 2014. 

Ale nevěšte hlavy, přece jen jsme pro vás, zvídavé žáky, ještě něco připravili. A to … 

… třídní VÝLETY!!! 

 

A kam se chystáme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. až 3. třída 

ZOO v Ostravě, květen 2014 

„Bylo horko, ale fajn…“ 

4. a 5. třída 

Slezskoostravský hrad v Ostravě, 

úterý 17.6. 2014 

6. třída 

Česká televize v Ostravě, 

středa 11.6. 2014 
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V neposlední řadě se rozloučíme s našimi 

nejstaršími spolužáky – deváťáky. 

Slavnostní rozloučení se žáky devátého 

ročníku proběhne ve čtvrtek 26. června 

2014 přesně v 13
00

 hodin na Obecním 

úřadě v Jindřichově. 

 

A nakonec VYSVĚDČENÍ … 

 

A pak hurá na PRÁZDNINY !!! 

 

 

Zdroj obrázků:https://www.google.com/maps/preview 

Zpracovala: Mgr. Barbora Štenclová  

7. a 8. třída 

památky a příroda v Olomouci, 

středa 18.6. 2014 

9. třída 

zámek a přilehlé zahrady v Hradci nad Moravicí, 

úterý 10. až středa 11.6. 2014 

Anglický 

Xavier Yahoo 

29. 2. 2012         120229/6996 

Jindřichov 

1. I.                    100 2013/14 

výborné               výborné 

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 

793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál 

1 1 

https://www.google.com/maps/preview
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KVÍZ: Zamysli se !!! 
 

Podle Vitruvia si nechal Hierón II. zhotovit novou zlatou korunu ve tvaru vavřínového věnce 

a požádal našeho neznámého vědce, aby zjistil, je-li vyrobena z ryzího zlata a zda do ní 

nepoctivý zlatník nepřidal méně ušlechtilé kovy. Tento vědec musel vyřešit problém 

bez poškození koruny. Řešení ho prý napadlo při koupeli, když si všiml, že hladina stoupá. 

Využil tedy nestlačitelnosti vody a ponořil korunu do ní. Potom to samé udělal i s čistým 

zlatem stejné hmotnosti. Přišel na to, že v koruně je přidáno i stříbro. 

 

 

Poznáš, KDO jsem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Řešení: Archimédes 

Zpracovala: Marie Šrámková 

    

Heuréka! Našel jsem! 

Vynalezl jsem kladkostroj, 

šnekové čerpadlo, páku, 

ozubené kolo a další… 

Jsem řecký filozof, 

vynálezce matematik a fyzik. 

„Tele ponořené 

do kapaliny je 

nadlehčováno…“ Byl jsem zabit během 

2. punské války 

římským vojskem. 
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Znáš dobře pohádky a český jazyk? 
 

1. Kolik oříšků měla Popelka? 

 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

 

2. Jakou barvu měla sova 

Harryho Pottera? 

 

a) hnědou  

b) bílou  

c) černou 

 

3. Za humny je … 

 

a) drak 

b) pes 

c) čmelák 

 

4. Princezna na … 

 

a) vlásku 

b) hrášku 

c) prášku 

 

5. Sněhurka a sedm … 

 

a) trpaslíků 

b) dalmatinů 

c) dětí 

 

6. Mach a … 

 

a) Mamutová 

b) Šebestová 

c) Pach 

7. Princezna se zlatou hvězdou na … 

 

a) nohavici 

b) čele 

c) ruce 

 

8. „Bylo nás pět“ napsal … 

 

a) Karel Čapek 

b) Karel Hynek Mácha 

c) Karel Poláček 

 

9. „Dalskabáty, hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert“ je dílem … 

 

a) Jana Nerudy 

b) Jana Amose Komenského 

c) Jana Drdy 

 

10. Kytici z pověstí národních napsal … 

 

a) Karel Jaromír Erben 

b) Božena Němcová 

c) Josef Čapek 

 

11. Mezi autory balad nepatřil … 

 

a) Jan Neruda 

b) Jiří Wolker 

c) Eduard Petiška 

 

12. Epiteton je … 

 

a) básnický přívlastek 

b) opakování slov na začátku vět 

c) zosobnění 
Řešení: 1-c, 2-b, 3-a, 4-b, 5-a, 6-b, 7-b, 8-c, 9-c, 10-a, 11-c, 12-a. 

Zpracovali: žáci 6. třídy  
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Křížovky pro nejmenší 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

         

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tajenka: ovoce 

Zpracoval: Autor Neznámý  
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Básnička na dobrou noc 
 

Eskymácká abeceda 

(Jiří Žáček) 

 

 

    děti 

mají školu z    , 

učí se tam 

eskymáckou    . 

    abeceda, 

to je krásná věda: 

  ,      

a lov na    . 
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