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Úvodní slovo šéfredaktorky 

Vážení čtenáři a čtenářky, 
 

 

v minulém školním roce jsme totiž procházeli dvěma velkými projekty. Již v září loňského roku 

jsme se rozhodli, že se pokusíme získat certifikát Světové školy, který podporuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Celý projekt vyvrcholil obrovskou komunitní akcí, kterou vám 

přinášíme v nově zřízené rubrice, Fotoreportáži. Zároveň se prostřednictvím anket dozvíte, jak 

úspěšní, či neúspěšní jsme byli. 

Druhá velká akce spočívala v projektu nazvaném Pohyb a strava, to je čistá hlava. Tato akce byla 

rozčleněna do čtyř oddílů, zaměřených na stravu, pohyb, bezpečnost a chůzi, ale o ní jsme vás již 

informovali v minulém čísle.  
 

Závěrem bych chtěla všechny naše žurnalisty pochválit za jejich dvouletou práci. Jejich časopis 

jsem zaslala do soutěže Nejlepší časopis roku 2015. Velmi nás potěšilo pozvání organizátorů na 

slavnostní vyhlášení výsledků. V kategorii I. a II. stupně náš časopis v krajském kole obdržel 

krásné 6. místo. Postup do celostátního kola to pro nás sice neznamená, ale vzhledem k tomu, že 

jsme konkurovali časopisům s dlouholetou tradicí, je to pro nás výhra, na kterou jsme právem 

pyšní. I přes náš úspěch v krajském kole bychom rádi znali váš názor na náš časopis. Nabízíme 

vám e-mailovou adresu (smolikova@zsjindrichov.cz), na kterou nám můžete zaslat vaše 

připomínky a náměty. Bohužel se nám doposud nikdo neozval, a tak se vlastně nemáme z čeho 

poučit. A jak jsme hodnotili ostatní redakce na soutěži my, hodnotili nás i naši soupeři. Tady 

nabízíme výčet negativ i pozitiv. 
 

 o Básničky na dobrou noc jsou super. 

o Velká písmena. 

o Barevnější! 

o Změnit titulní obrázek. 

o Ty zdroje to kazí :-( 

o Větší písmena, líbí se mi obsah. 

  
 

S přáním hezkého čtení a příjemně strávených chvil  

        

        Mgr. Hana Smolíková 

 

o Ta sova na titulce? Božíííí. 

o Dost věcí o sovách a dobrá sova na začátku. 

o Hezké logo, dobrý obsah. 

o Super, ale písmo je malé, grafika obrázků je 

horší. 

 

mailto:smolikova@zsjindrichov.cz
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Jak jsme usilovali o získání titulu Světová škola 

 

Jak akci - Někde málo, jinde moc, jídlo volá o pomoc - hodnotíme, hodnotíte a 

hodnotí 

Tímto titulem se pyšní jen 35 českých škol a přibližně jen 200 škol v Evropě. Celý projekt vychází z 

předpokladu, že škola může hrát významnou roli v životě celé obce či jiné komunity, kde spolupráce 

mezi institucemi může přinést pozitivní změnu všem občanům. Tento projekt probíhal během celého 

roku a díky aktivitám, kterých jsme se zúčastnili, jsme získali námi vytoužený titul „Světová škola“. 
 

Možná mnoho z vás řekne, k čemu jsou tyto projekty dobré. Prolistujte náš časopis a všimněte si, že díky 

tomu, že jsme si mohli prožít vše na vlastní kůži, dokázali jsme využít mnoho slohových útvarů, 

abychom vám zprostředkovali své zážitky - tedy vypravování, popis, interview, úvahu, anketu, 

fotoreportáž a další. 

 

Pedagogové: 

 Alena Grossová (koordinátorka, aktivity 4. ročníku) -  akci hodnotím velmi kladně, veškeré 

naplánované aktivity se realizovaly, nadchla mě velká účast rodičů, precizní příprava žáků 4. 

ročníku, jejich zapálení a motivovanost a celkově aktivní zapojení hlavně mladších žáků. Příště 

bych na workshop zvolila jinou místnost – v tělocvičně je špatná akustika, bylo špatně slyšet. 

 Jana Zábranská (oslovení supermarketů, aktivity 5. ročníku) – chválím spolupráci skupiny žáků 

své třídy, kteří se podíleli na jednom ze stanovišť, asi bych nic neměnila. 

 Jana Houdková (vaření ze zbylých potravin a kuchařka, aktivity 9. ročníku)  - akci hodnotím jako 

velmi zdařilou, žáci se aktivně a se zájmem podíleli na tvorbě kuchařky i na finální přípravě 

pokrmů. 

 Alžběta Balvanová (nácvik pohádky s nejmladšími dětmi, aktivity 1. – 3. ročníku)- akci hodnotím 

na výbornou, výborná organizace, dobrá příprava, kladně hodnotím zapojení žáků, jejich nadšení, 

znalosti, Příště bych do programu zařadila pohádku na pozdější dobu, aby se rodiče déle zdrželi. 

 Pavla Chramostová (průběh výtvarné soutěže) – akci hodnotím jako vyvedenou, nemám nic, co 

bych nějak inovovala nebo měnila. 

Co je u nás nového 
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Pedagogové: 

 Hana Smolíková (průběh literární soutěže, aktivity 7. a 8. ročníku)- akce byla velmi přínosná jak 

pro rodiče a občany, tak i pro děti. Ze strany rodičů jsem slyšela velkou chválu na malé 

moderátory. Neměnila bych asi nic. 

 Janis Busios (aktivity 6. ročníku) - akce byla výborná, překvapila mě solidarita rodičů, kteří 

donesli velké množství potravin do potravinové banky. Neměnil bych nic. 

 Zlata Steuerová (ředitelka školy) – podařilo se nám naplnit všechny body, které jsme si 

předsevzali, děti na této akci předvedly vzdělávací, výchovný a emoční růst. Jinak bych neměnila 

nic. 

Žáci: 

 Monika Kopecká (5. ročník) – mně se akce hrozně líbila, nejlepší byly stanoviště, protože si 

myslím, že jsme rodičům říkali samé zajímavé věci. Všechno bych nechala, tak jak to bylo. 

 Magda Hrancová (6. ročník) – akce byla výborná, nejlepší byla společná část v jídelně, protože 

všichni poslouchali, byli napnutí a zvědaví, co mají dělat. Stanoviště bych dala jinam než do 

tělocvičny, protože tam bylo moc hluku.  

 Michal Chramosta (7. ročník) – akce na mě zapůsobila docela dobře, nadchly mě prezentace 

jiných tříd na stanovištích, kde jsem se dozvěděl věci, které mě velice zaujaly. Lépe bych 

zorganizoval druhou půlku akce – rozdělil bych návštěvníky do pevných skupinek. 

 Šimon Kalaš (6. ročník) – akce byla dobrá, podařila se písnička, prezentace projektu o dětských 

vojácích. Příště bych skupinky dal do tříd, aby se to tolik nerozléhalo. 

 Tereza Korduliaková (9. ročník) – myslím, že se akce podařila, líbila se mi výzdoba, všechny 

prezentace. Chtěla bych po spolužácích, aby více projevovali své názory na různé problémy. 

 Jan Hanslík (absolvent) – začátek byl hodně dobrý, moc se mi to líbilo, trošku by se měly doladit 

technické záležitosti (zvuk). Problémem byla slyšitelnost v tělocvičně. 

 

Hosté 

 p. Šindelářová - Bylo to velmi poučné a zajímavé. Dozvěděla jsem se spoustu věcí, o kterých 

jsem neměla tušení. Krásná pohádka a prezentace. Celkově super. Více takových projektů. 

 p. Sochová – Příjemně strávené odpoledne. Děkuji. Učitelům přeji mnoho dalších úspěchů. 

 



6 

 

 

 

 

Hosté 

 Vaše akce byla úžasná. Prvňáčci byli suprovní, velké díky celé škole. 

 Výborná odpolední akcička, sešla se i velká partička. Téma bylo velice krásné i dnešní 

odpoledne úžasné. Snad jsme se i my, rodiče, poučili a život bez plýtvání používali. 

 p. Šenkárová – V projektu Světová škola se mi to velmi líbilo. Žáci nám vše předvedli a poučili 

nás. Děkuji i škole. 

 Bylo to super, ale dlouhé, nejmladší dítě nevydrželo v klidu. Jinak velká pochvala všem 

zúčastněným. Děti jsou šikovné a snaživé. 

 

Návštěva ze Světové školy – hodnocení koordinátorky projektu 

 Akce se povedla na jedničku s hvězdičkou. Chválím zapojení žáků napříč ročníky, zapojené 

rodiče prostřednictvím workschopů a vztáhnutí problematiky do globální úrovně na tu nejnižší, 

úroveň domácnosti. Navíc se mi líbilo, že jste kromě hlavního tématu představili i téma jiné – 

Dětští vojáci.  A teď z hlediska osobního – Bylo to super! Sama jsem se dozvěděla nové 

a zajímavé věci, hlavně o skladování potravin. Klobouk dolů za celkovou organizaci, nápady 

a přípravu. 

 

Fotoreportáž Jsme ze smutného zeleninového království 
Trpím jako zvíře, ale 

podám skvělý výkon 

Proč nechceš jít zeleninu? 

Tak co jste nám donesli? 
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My vás to naučíme. 

Tak pěkně poslouchejte… 

Kam 

s tím???? 

Ochutnejte, co jsme uvařili. 

Jó freeganství – to je věc! 
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Sakryš, proč to nefunguje??? 
Slušivý návlek na 

každou nožku! 

To sám nezvládnu. 
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Téma Světová škola nese mnoho otázek týkajících se globálních problémů. My jsme 

zjistili, že jedním z nich je dětská práce. V roce 2004 bylo na světě dle zdrojů Mezinárodní 

organizace práce 218 milionů dětí, které pracovaly v těžkých a nebezpečných podmínkách. Tyto 

podmínky nesou vinu na umírání dětí nebo poškození jejich organismu. Nás napadla spousta 

otázek, které se vážou k dětské práci. 

        Pavlína Sochová (absolventka) 

Co je dětská práce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak lze pomoci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je to práce, kterou vykonávají děti v krutých podmínkách. Pracují denně osm a více hodin, nosí 

těžké pytle plné kakaových bobů, spí společně s jinými dětmi v malé, zamčené místnosti. 

Chtějí-li některé děti z těchto podmínek utéct, jsou chyceny, zbity, některé dokonce i k smrti. 

        

Sylvie Barkociová (absolventka) 

 

Začíná tak, že si farmáři odvezou děti, kterým dají naději, že pro svou rodinu vydělají nějaké 

peníze. Není to ale pravda. Po příjezdu začnou farmáři děti využívat. Nutí je nosit pytle těžší 

a větší, než jsou samy děti, na oběd jim dají patnáct minut a o odpočinku není ani řeč. 

Celodenní prací si vydělají maximálně na stravu a vodu. 

 

       Radka Bodnárová (absolventka) 

 

Pomocí příspěvkových organizací je možné zasílat dary jako hračky a oblečení. Za poslané 

peníze tyto organizace mohou nakoupit léky nebo vybavení pro školu. 

 

       Denisa Hlawiczková (absolventka) 

 

Existuje tzv. Fair Trade, což znamená v překladu spolehlivý, férový obchod. Tento obchod 

založila nadace v Nizozemí již v roce 1959. Nadace vykupuje výrobky z farem za slušnou 

cenu, výrobky označí touto značkou a následně je prodá všude ve světě. Nejčastěji se tak 

setkáme s banány, sušeným ovocem, kávou, čajem nebo kakaem. Jsou to však výrobky 

i z keramiky nebo se může jednat o koberce apod. 

 

       Pavla Sobkuliaková (absolventka) 

 

Rozhovory a ankety 
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Zdroj obr. 

http://www.ekontech.cz/clanek/nechme-deti-pracovat; 

http://www.mkuh.cz/index.php?id=show&fid=3417&pid=20190 

http://www.oneworldweek.org/v2/ 

 

 

 

Zakoupením výrobku Fair Trade můžeme podpořit oficiální zemědělské farmy, i když výrobky 

jsou trochu dražší. Možná by ale postačilo normální čokoládu si nekoupit. Tím bychom 

nepodpořili farmy nelegální, tedy ty, na kterých pracují děti. 

 

        Jana Lerchová (absolventka) 

       

 

Měli bychom co nejvíce podporovat organizace a kampaně, které se zaměřují na rozvojové 

země. Tyto děti potřebují podporu a my jim ji můžeme poskytnout! 

 

        Tereza Smékalová (absolventka) 

 

http://www.ekontech.cz/clanek/nechme-deti-pracovat
http://www.mkuh.cz/index.php?id=show&fid=3417&pid=20190
http://www.oneworldweek.org/v2/
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Redaktoři v terénu 
Kanalizace v Jindřichově je téměř hotová. Naši žurnalisté však kráčeli během roku při 

cestě do školy i ze školy kolem pracujících dělníků. Se zájmem sledovali jejich práci, ale také 

i to, jak rychle postupují. Není proto divu, že náš žurnalista, Jaroslav Vehovský, sebral 

veškeré odhodlání a s tužkou a fotoaparátem v ruce oslovil pana Radka Politzera. 

 

Rozhovor se stavitelem čističky 

Dobrý den, jsem redaktor zdejší základní školy. Rád bych vám položil několik 

otázek. Kolik domácností může být maximálně připojeno? 

pan stavitel:  Asi 1000 až 1500. 

Kolik litrů vody za hodinu čistička vyčistí? 

pan stavitel:  Zhruba 1 000 000 litrů. 

Kolik taková čistička stojí? 

pan stavitel:  6 až 7 miliónů korun. 

Kdy byla zahájena stavba a kdy bude ukončena? 

pan stavitel:  Zahájena byla 1. dubna letošního roku a ukončena bude letos 30. září.  

Co vše stavba obnáší? 

pan stavitel:  Co vše obnáší? Potřebuje se bagrista, aby vykopal díry, potom železář, který 

postaví bednění, do toho se dá ocelová armatura, to se zavře, pak se tam nalije beton. Až 

ztvrdne, sundá se a dá se střecha. Vloží se tam takové ty čisticí prvky, motory a všechna 

čerpadla a k tomu je potřeba pan jeřábník. 
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Kanalizace v Jindřichově 

Zdroje obrázků: https://www.puzzle-puzzle.cz/zbozi/2x12-2x24-2x40-2x48-60-70-borek-stavitel-10v1-3268 

http://www.srovname.cz/borek-stavitel-maxi-luda/srovnani-cen/k.1419890 

http://www.babiescb.cz/cz/e-shop/876995/c803-auta-bruder-cars-hot-wheels/borek-stavitel-julca-maxi-spanpouzite-span.html 

http://www.srovname.cz/borek-stavitel-maxi-max/srovnani-cen/k.1419891 

 

 

 

https://www.puzzle-puzzle.cz/zbozi/2x12-2x24-2x40-2x48-60-70-borek-stavitel-10v1-3268
http://www.srovname.cz/borek-stavitel-maxi-luda/srovnani-cen/k.1419890
http://www.babiescb.cz/cz/e-shop/876995/c803-auta-bruder-cars-hot-wheels/borek-stavitel-julca-maxi-spanpouzite-span.html
http://www.srovname.cz/borek-stavitel-maxi-max/srovnani-cen/k.1419891
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Návštěva v „jindřichovském Harvardu“ 

„Jindřichovském Harvardu“ 

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Barborou Halířovou 

Mladý žurnalista: Dobrý den, rádi bychom udělali rozhovor s novými učiteli. 

Můžeme vám položit několik otázek? Kolik vám je let? 

p. uč. Halířová: 26. 

Mladý žurnalista: Máte nějaké děti? 

p. uč. Halířová: Zatím ještě nemám děti. 

Mladý žurnalista: Odkud sem dojíždíte? 

p. uč. Halířová: Z Krnova. 

Mladý žurnalista: Jaké školy jste vystudovala? 

p. uč. Halířová: Osmileté gymnázium a biochemii na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Mladý žurnalista: Jaký byl váš nejoblíbenější předmět na ZŠ? 

p. uč. Halířová: Chemie. 

Mladý žurnalista: Který předmět jste neměla ráda? 

p. uč. Halířová: Já jsem měla ráda asi všechno. 

Mladý žurnalista: Jaký je váš oblíbený sport? 

p. uč. Halířová: Volejbal. 

Mladý žurnalista: Děkujeme za rozhovor. 

p. uč. Halířová: Není zač.  

Anna Javůrková 7. ročník 

 

Anna Javůrková, 7. ročník 
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Rozhovor s panem učitelem Mgr. Martinem Mišanem 

Mladý žurnalista: Kolik vám je let? 

p. uč. Mišan: 38. 

Mladý žurnalista: Kolik máte dětí? 

p. uč. Mišan: 1 + 2 nevlastní 

Mladý žurnalista: Odkud dojíždíte? 

p. uč. Mišan: Z Krnova. 

Mladý žurnalista: Co jste vystudoval? 

p. uč. Mišan: Učitelství pro střední školu, biologii, německý jazyk, poté informatiku a ochranu 

životního prostředí, dále rozšiřující studium pro koordinátory školních vzdělávacích programů 

a environmentální výchovy vzdělávání a osvěty, psychologii a grafologii. 

Mladý žurnalista: Kde jste studoval? 

p. uč. Mišan: V Ostravě, v Olomouci, v Brně, v Opavě a v Třebíči. 

Mladý žurnalista: Který předmět jste měl na ZŠ nejraději? 

p. uč. Mišan: Zeměpis, přírodopis, dějepis a to je asi všechno (smích). Ještě matematiku. 

Mladý žurnalista: Který předmět jste neměl rád? 

p. uč. Mišan: Tělocvik (smích) a možná fyziku.  

Mladý žurnalista: Vaše oblíbené sporty? 

p. uč. Mišan: Fotbal, kulečník, šipky, jízda na kole, plavání, bungee jumping, paragliding. 

Mladý žurnalista: Děkujeme za rozhovor. 

Jaroslav Vehovský, 7. ročník 
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Rozhovor s panem učitelem Ing. Reném Vojtěškem 

Mladý žurnalista: Dobrý den, můžeme s vámi udělat rozhovor? 

p. uč. Vojtěšek: Velice rád s vámi udělám rozhovor. Rád vám zodpovím vaše otázky. 

Mladý žurnalista: Kolik vám je let? 

p. uč. Vojtěšek: Zajímavá otázka. (smích) Je mi 39 let. 

Mladý žurnalista: Máte děti? 

p. uč. Vojtěšek: Mám dvě děti. Nádherné, úžasné děti. 

Mladý žurnalista: Kluky nebo holky? 

p. uč. Vojtěšek: Chlapce i dívku. 

Mladý žurnalista: Odkud dojíždíte? 

p. uč. Vojtěšek: Dojíždím z Krnova. 

Mladý žurnalista: Co jste vystudoval? 

p. uč. Vojtěšek: (smích) Základní školu Marie Kudeříkové v Havířově, střední školu v Havířově, 

Policejní školu v Holešově, hasičskou školu, Vysokou školu báňskou a fotbalovou školu. 

Mladý žurnalista: Který předmět na základce byl váš nejoblíbenější? 

p. uč. Vojtěšek: Pro mě byly všechny předměty nejzajímavější, protože ve všech jsem se hledal. 

Kromě tělocviku (smích). 

Mladý žurnalista: Který předmět jste nesnášel?  

p. uč. Vojtěšek: Takový nebyl. Že bych úplně nesnášel, se nedá říct, protože v každém jsem se 

našel. 

Mladý žurnalista: Jaké sporty máte rád? 

p. uč. Vojtěšek: atletiku, fotbal, tenis, plavání lyžování. 

Mladý žurnalista: Děkujeme za rozhovor. 

Nikola Netuková 7. ročník 

Nikola Netuková, 7. ročník 
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Rozhovor s panem učitelem Mgr. et Ing. Petrem Kubiszem 

Mladý žurnalista: Kolik máte let? 

p. uč. Kubisz: Je mi 38 let.  

Mladý žurnalista: Kolik máte dětí? 

p. uč. Kubisz: Mám dvě děti. 

Mladý žurnalista: Co jste vystudoval? 

p. uč. Kubisz: Základní školu, střední školu a vysokou školu.  

Mladý žurnalista: Kde jste studoval? 

p. uč. Kubisz: Ve Slezských Rudolticích ZŠ, v Třemešné ZŠ, v Osoblaze ZŠ, pak jsem šel na 

střední školu do Kroměříže, vysokou školu jsem vystudoval v Olomouci a pak jsem byl ještě na 

vysoké škole v Brně.  

Mladý žurnalista: Který byl nejzajímavější předmět na základní škole? 

p. uč. Kubisz: Určitě matika, chemie a fyzika. 

Mladý žurnalista: Který předmět jste neměl rád?  

p. uč. Kubisz : Neměl jsem rád v té době hudební výchovu, ale teď bych ji úplně miloval. (smích) 

Mladý žurnalista: Vaše oblíbené sporty? 

p. uč. Kubisz: Rád jezdím na kole, střílím z luku a chodím si zaběhat. 

Mladý žurnalista: Děkujeme za rozhovor. 

Anna Javůrková, 7. ročník 
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Rozhovor s panem školníkem Petrem Drgáčem 

Mladý žurnalista: Kolik vám je let? 

p. Drgáč: 50 

Mladý žurnalista: Kolik máte dětí?  

p. Drgáč: 2 kluky. 

Mladý žurnalista: To je supr a odkud dojíždíte? 

p. Drgáč: Jsem rodák z Jindřichova. 

Mladý žurnalista: Co jste vystudoval? 

p. Drgáč: Policejní školu.  

Mladý žurnalista: Hmm zajímavé a kde jste studoval? 

p. Drgáč: V Holešově 

Mladý žurnalista: Který předmět na základní škole byl váš nejoblíbenější? 

p. Drgáč: Přírodopis, zeměpis. 

Mladý žurnalista: Který předmět jste neměl rád a který rád?  

p. Drgáč:  Neměl jsem rád matematiku a fyziku, ale měl jsem rád zeměpis a přírodopis, 

dějepis a ještě češtinu. 

Mladý žurnalista: Jaký je váš oblíbený sport? 

p. Drgáč: Motosport. 

Mladý žurnalista: Děkujeme za rozhovor. 

Anna Javůrková, 7. ročník 
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Hurá na houby 

 
Podle mykologů nastává doba sběru hub. Člověk se ale v lese musí umět chovat. 

V žádném případě v lese nic neničíme, neodhazujeme odpadky a nekřičíme. Po návratu domů 

houby očistíme a dále zpracujeme.  Než se vypravíme pro houbařský úlovek, musíme si 

připravit několik věcí. S tím vás níže postupně seznámíme.  

 

        

    Michal Chramosta, 7. ročník 

 

 

 

 

 

POTŘEBY A POSTUP PŘI SBĚRU HUB 

Potřeby: 

- kapesní nožík 

- nejlépe košík 

- gumáky 

- repelent 

- atlas hub 

- případně pláštěnku 

 

Postup: 

Obujeme se a postříkáme repelentem. Do kapsy dáme atlas hub, kapesní nožík 

a přibalíme pláštěnku do košíku. V lese nekopeme do nejedlých hub, ale ani 

nekřičíme. Když nějakou houbu najdeme a nebudeme si jisti, zda je jedlá, koukneme 

se do atlasu hub. Je-li jedlá, opatrně ji vykroutíme, odřízneme a konec plodnice (tam 

kde začíná podhoubí) odřízneme. Jamku zakryjeme hlínou a houbu dáme do košíku. 

Až máme plný košík, půjdeme domů. Po příchodu se převlékneme, oblečení pořádně 

vyklepeme a prohlédneme se, jestli se na nás nepřisálo klíště.  

        

Anna Krušinová, 7. ročník 

 

Životní styl 
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Chodíte v létě na houby? 
 

 

PRAVIDLA PŘI SBĚRU HUB 
1. Sbíráme jen houby, které známe. 

2. Houby na usušení si nakrájíme na 5 mm velké plátky. Neměli bychom je 

sušit na novinách, ale na sítku nebo plátnu. Můžeme využít také sušičku na 

ovoce. 

3. Usušenou houbu poznáme podle toho, že se rozpadá mezi prsty. 

4. Usušené houby skladujeme v uzavřených sklenicích. 

 

Nela Grigoriadisová 

 

Jak sbírám houby já? 

 

Houby sbírám tak, že si vezmu košík, nožík a kolo a jedu do lesa. Samozřejmě vám 

vysvětlím, na co si beru jmenované věci. Nožík používám na čištění hub. Košík na 

přepravu hub a kolo na přepravu mě. Zásadně sbírám houby, které znám, protože se bojím 

vzít jinou houbu. Mohla by být jedovatá nebo nejedlá. A jak nasbírám, tak nasuším a sním. 

Tak doufám, že jste se ode mne něco naučili. 

  

       Patrik Pavlíček, 7. ročník 

 

 

 

 

 

Moje houbaření 

 

Na houbaření jsem si našel vhodné místo. Sbírám jen jedlé houby. Dávám pozor na 

hořčáky, jsou totiž hodně podobné ostatním jedlým houbám. Když mám nasbíráno, jedu 

domů. Doma si připravím štěteček a začnu hřiby ometávat, pak je nakrájím na tenké plátky 

a dám sušit. U nás v rodině je sušíme v garáži. Jakmile uschnou, umístím je do pětilitrových 

sklenic a nahoru položím kus toaletního papíru a připevním gumičkou. 

        

Denis Gaidoš, 7. ročník 
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Moje houbová sezóna 

 

Na houby jezdíme velice rádi. Jezdíme většinou tehdy, když má táta volno. 

Večer si všichni nachystáme na ráno košíky, malé nožíky, pití, oblečení a hlavně 

přípravek na klíšťata a nějakou svačinu. Brzy ráno vstaneme, nasnídáme se 

a vyrazíme na houby. Máme své oblíbené místo v Petrovicích, kde máme pokaždé 

velké úlovky. Rozdělíme se do skupin a soutěžíme, jaká skupina nasbírá nejvíce 

hub. Většinou vyhraje má skupina. Bráška hledá hříbky, ale nejraději pojídá v lese 

borůvky a hledá žáby. Když někdo najde hřib, zavolá: „ Já mám!“ Opatrně hřib 

vezmeme, malým nožíkem ořízneme a vyčistíme. Pak ho přidáme mezi další hříbky 

do košíku. Dokážeme být v lese i celé dopoledne. Když už nemáme místo v košíku, 

jdeme domů. Doma hříbky roztřídíme. Malinké praváčky maminka zavařuje ve 

sladkokyselém nálevu, větší hříbky nakrájíme a zamrazíme. Z bedlí si uděláme 

řízky a z praváků vaječinu, na které si všichni kromě mě pochutnají. 

 

       Nikola Netuková, 7. ročník 
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 Byl zřejmě vyšší atletické postavy se světlými, hustými a vlnitými 

a podle obrázků „dredovitými“ vlasy. 

 Jeho oči byly modré jako studánky. 

 Narodil se kněžně Drahomíře a knížeti Vratislavovi kolem roku 

907, jeho babičkou byla Ludmila a dědečkem kníže Bořivoj. 

 Měl šest sourozenců, dva bratry a čtyři sestry. 

 Václav byl na svou dobu velmi vzdělaný, jeho táta ho poslal snad 

již jako tříletého na hrad Budeč, kde tehdy bydlela jeho babička 

Ludmila. Vyučoval ho tam kněz, podle legendy zvaný Učeň. 

 V roce 924 se sedmnáctiletý Václav konečně ujal vlády. Václava 

posadili na kamenný trůn, stolec. Knížete prostě oblékli a obuli do 

lýkových střevíců, do rukou vložili kopí s praporcem. Vladaře 

představili lidu, ten jej pozdravil voláním a zpěvem. 

 Václav měl s bratrem Boleslavem velké neshody. Boleslav 

nesouhlasil s Václavovým vztahem se saským králem Jindřichem I. 

Ptáčníkem. Václav s ním uzavřel potupný mír, aniž by se pokusil 

svou zem bránit. Odváděl mu ročně sto dvacet volů a asi 2,5 kg 

stříbra (v přepočtu na tehdejší měnu to bylo 10 hřiven stříbra). 

 A možná pro to a také pro další důvody se ho rozhodl bratr 

Boleslav zbavit.  

 Spiklenci pojali hrůzný plán. Václava přepadli v pondělí ráno, když 

šel do kostela na mši. Osudnou ránu mu uštědřili Boleslavovi 

družiníci Tira, Česta a Hněvsa. Stalo se tak roku 935. 

 

Anna Krušinová, Anna Javůrková, Patrik Pavlíček,  

Nikola Netuková                                               7. ročník 

 

 sv. Václav 907 - 935 

Co v učebnicích nenajdete 
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Rozhovor s pobočníkem krále Přemysla II. 

Reportéři: Dobrý den, jsme reportéři jindřichovské školy. Co si myslíte o bitvě, které jste 

se zúčastnil v roce 1260 na Moravském poli po boku českého krále Přemysla II.? 

 

Králův pobočník: V bitvě jsem cítil strach, protože útočníků bylo více než nás. Každý 

z nás byl na jedné straně a uprostřed byla řeka Morava. Dívali jsme se na nepřítele 

a čekali, kdy zaútočí. Bylo jich na sto čtyřicet tisíc, zatímco nás bylo jen sto tisíc.  

       

(Eliška Mrkvová, David Beňo, 7. ročník) 

Karolína Sochová, 6. ročník 

Natálie Dudíková, 6. ročník 

Eva Lerchová, 6. ročník 

Nikola Netuková, 7. ročník 

Marie Chovančáková, 6. ročník 

Na slovíčko se záhrobím 
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Reportéři: Slyšeli jsme něco o tom, že když Turci, Rusové, Maďaři a jiné národy 

přebrodili řeku a vpadli na české území, stal se zázrak, který je dílem svatého Václava. 

Můžete nám o tom něco říci? 

 

Králův pobočník: Najednou se rozevlál silný vítr. Jednou zahřmělo a nade mnou, nad 

mým pánem, nad naším vojskem a praporcem sv. Václava se objevil pták, který se nad 

námi vznášel. Byl to orel. Byl bílý jako sníh, jako nejbělejší mraky na modré obloze. 

V tu ránu světlo zářilo nad našimi hlavami. Jeho světlo zářilo tak silně, až nás oslnilo. 

Zářivý orel rostl víc a víc, jeho perutě se šířily šíř a šíř a rozepjaly se nad veškerými 

železnými muži. Najednou zhasl, prostě zmizel v povětří. Odešel s větrem. Už byl 

podvečer a české vojsko jásalo. Uhrové se ve zmatku rozeběhli zpět k řece.  

      

(Anna Javůrková, Irena Timová, 7. ročník) 

 

Reportéři: Co jste dělali po bitvě? 

 

Králův pobočník: Oslavovali jsme, pili a jedli, smáli se a zčista jasna se prapor 

sv. Václava ztratil. Už se nikdy nenašel. 

      (Eliška Mrkvová, David Beňo, 7. ročník) 

 

Magdaléna Hrancová, 6. ročník Kateřina Fusková, 6. ročník 
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Plavci, podplavci a přeplavci 

2., 3. a 4. ročníku začínají s plaveckým výcvikem už ve středu 

18. listopadu 2015 

27. října 2015 proběhne exkurze do vzdělávacího centra Vida 

Brno (program Mladý detektiv a Magnetická přitažlivost) 

Co nás potkalo, čeká a nemine 

 

Občerstvení včetně tradičního 

cukroví a programu bude zajištěno  
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Znáte dobře naši obec Jindřichov? 

1. Znáte PSČ Jindřichova? 

a. 793 82 

b. 793 83 

c. 793 85 

 

2. Kolik obyvatel má tato obec 

(zhruba)? 

a. 1460 

b. 1230 

c. 1780 

 

3. Jaké zvíře máme ve znaku obce? 

a. Lev 

b. Orel 

c. Kohout 

 

4. Víte, jak se jmenuje kostel 

v Jindřichově? 

a. Kostel sv. Mikuláše 

b. Kostel sv. Jaromíra 

c. Kostel sv. Jiří 

 

5. Jaký potok protéká obcí Jindřichov? 

a. Bruntálský potok      Správné odpovědi: 

b. Potok Mušlov      1. B, 2. A, 3. C, 4. A, 5. C 

c. Petrovický potok    
Zdroj obr.: www.obecjindrichov.cz 

 

 

 

 

 

 

 

KVÍZ: Zamysli se!!! 
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Křížovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1. 

      2. 

      3. 

     4. 

      5. 

        6. 

        7. 

 

1.      2.  3.  4.   

5.     6.  7.  

Křížovka 
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Podzimní písnička 

 

 

 

Pohádka na dobrou noc 

 

Vyletěl si pyšný 

 

, 

vyletěl až do 

 

, 

z vysoka se dívá na , 

strašil by a neví jak. 

Rozhlíží se do všech stran, 

potom hrozí hejnu 
 

, 

ale vrány se mu 

 

, 

že je ještě malý pán. 

Do šíře i do dáli 

nikde se ho nebáli. 

A ty  

 

papírové? 

Všichni se jim vysmáli. 
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