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Úvodní slovo šéfredaktorky 

 
 
„Hoří, hoří, opusťte urychleně budovu,“ zaznělo z úst pana učitele Vojtěška, když otevřel dveře 

tříd třetího až devátého ročníku. Z očí dětí jsem četla beznaděj spojenou s kouskem 

dobrodružství. Samotní žáci do poslední chvíle mysleli, že se jedná o legraci, ale když uviděli 

skutečný kouř, řekli si, že jde do tuhého a že jejich jedinou povinností je budovu opustit. 

O zážitcích a dojmech žáků, kteří zůstali během požárního cvičení v budově a byli odkázáni na 

pomoc hasičů, si můžete více přečíst v rubrice Návštěva v „jindřichovském Harvardu“.  

Naši žáci také vyrazili do světa. Jejich cílem se stalo science centrum Vida v Brně. Na obrázcích 

můžete posoudit, zda přijeli o fous chytřejší, či je třeba vědomosti a dovednosti řádně dopilovat. 

Jejich postřehy jsou zachyceny také v anketě o Vidě. 

A protože jsme škola projektů, neváhali jsme a do časopisu jsme zařadili dvě aktivity. Jedna 

nesla název Global School, ve které jsme se věnovali aktuálnímu tématu uprchlictví a migraci. 

Druhý projekt je spojen s dlouhodobou akcí – Ekoškolou. Žáci ekotýmu provedli výzkum ve 

třídění odpadu, na základě kterého šesťáci zpracovali úřední dopis a odevzdali ho paní ředitelce. 

Naše akce spojená s tříděním odpadu a zároveň odpověď paní ředitelky je umístěna v rubrice 

Životního stylu.  

Náš časopis také provází obrázky andělů a čertů, které pro vás, milí čtenáři, namalovali žáci 

prvního stupně.  

 

Vážení čtenáři, společně s redaktory a žáky, kteří neváhají přispívat do časopisu, vám přejeme 

příjemné prožití Vánoc a mnoho štěstí v roce 2016. 

      Mgr. Hana Smolíková    
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Global School 

25. listopadu 2015 se na naší škole uskutečnilo projektové vyučování s názvem 

„Global School“, v jehož průběhu jsme si objasňovali pojmy uprchlík nebo migrace. 

Do projektu se zapojili žáci 3. až 9. ročníku. Na naše žáky čekalo mnoho úkolů, jako 

např. zhlédnout film o žirafě nebo o Noře ze Sýrie, napsat dopis hlavní postavě nebo 

vytvořit plakát vyjadřující myšlenku, že všichni jsme na stejné lodi.   

         (pozn. redakce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je u nás nového 

Jo, my víme 

všechno  

Jestli víte, co 

znamená slovo 

uprchlík? 

Ha, ha – skoro 

všechno  

Hlavní město 

je Kyjev. 

Ukrajina je 

země ležící 

ve východní 

Evropě… 
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Mě už něco 

napadlo… 

Příběh Nory, která 

uprchla ze Sýrie, je 

hrozný. 

Měli bychom jí 

napsat několik slov 

pro povzbuzení. 

Náš závěr 

z projektového dne zní: 

„VŠICHNI JSME NA 

JEDNÉ LODI.“ 
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Dopisy Noře 

 

 

 

Je to hrůza být v takové situaci. Odejít ze svého domova, ale zato najdou 

útočiště. Budou v bezpečí bez jakýchkoli ohrožení života. Naučí se něco 

nového a třeba se jim i něco zalíbí. Určitě se někdy každému sny splní, takže 

přeju hodně štěstí. 

Petr Magál, 8. ročník 

 

Ahoj Noro, já jsem z Česka a viděla jsem, co se stalo v Sýrii. Je mi líto, že jsi 

ztratila domov. Muselo to být těžké pro tebe, když tě vezli, a kde všude budeš 

budovat nové obydlí. My v Česku si to nedokážeme představit, jaké to musí 

být a co musíš zažívat. 

       Adéla Dedková, 9. ročník 

Milá Noro, je mi líto, že jsi tyto nepříjemné a ukrutné věci musela prožít. 

Musela ses odstěhovat ze své rodné země a opustit vše, co máš ráda. Já 

jsem z České republiky, je mi 14 let a velmi se bojím, co se na tomhle světě 

děje. Je to něco strašnýho a já doufám, že na světě brzy zavládne mír a že 

zase všechno bude v pohodě. Chtěla bych ti říct, že ti hrozně moc přeju, aby 

se ti splnily všechny tvoje sny a abys ty a tvoje rodina byla v pořádku. Tak 

zase ahoj. 

     Terezie Korduliaková  9. ročník 
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Dopisy žirafě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milá žirafo, musí to být pro tebe těžké. Já osobně jsem nic takového nezažila. 

Ale dokážu si to představit. Tímto dopisem jsem se chtěla vyjádřit, protože si 

myslím, že to, co udělal ten vládce, to nebylo spravedlivé. A já bych tě vzala do 

každé práce a do každé země. A ta paní byla hodná, že tě vzala do bytu 

k pronájmu. 

Eliška Baierová, 5. ročník 

 

Milá žirafo, je mi líto, že tě vyhostili z tvé země, ale odjela jsi. Našla sis 

kamaráda a bylo to. Taky bych ti chtěla nějak pomoct. Je to určitě těžké, ale 

určitě se snaž to nějak zvládnout. Potom jsem byla ráda, že sis našla domov. 

Jsi výjimečná, jsi sice jiná, ale jsi taky zvířátko jako ostatní.  

Monika Kopecká, 5. ročník 
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Začalo to dýmem 

Děti udiveně koukaly 

Mikulášská nadílka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoreportáž 

To zase 

bude nuda  

To je ale nespravedlivé 

chodit za trest do školy  
Aspoň se čerti něco 

naučí. 
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Rozhovory a ankety 
Umí někdo také 

tančit jako já??? 

My se pokusíme … 

Když ony, tak my taky zatančíme! 
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Myslíte, že tady někdo zlobil??? 

Zeptáme se Mikuláše … 

A přece se někdo našel. 

Slibuji, že už budu šeptat. 

To jenom lechtá. 
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TAKŽE ZASE ZA ROK!!!! 

Komentáře zpracovali žáci 9. ročníku 
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Ankety a rozhovory 

Milá redakce, 

 

paní učitelka v češtině se nás ptala, jak se nám líbilo mikulášské 

představení. Rozhodla jsem se, že vám napíšu něco o tom, jak to u 

nás probíhalo.  

Třetího prosince jsme já a spolužáci byli pozváni na 

mikulášskou nadílku. Zrovna jsme byli ve třídě a najednou byl slyšet 

zvonec od čerta. Všichni jsme se začali smát. Když vtom přiběhli k nám 

do třídy čerti. Počernili nám tváře uhlím a předali nám pozvánku. Tu 

jsme rozbalili a přečetli. Bylo v ní napsáno: „Jste pozvání na 

mikulášskou nadílku v 9.30 hod, slavnost se bude konat v jídelně.“ 

Poté jsme pokračovali v hodině. Zazvonilo na přestávku. Rychle 

jsme si zopakovali básničku a písničku. Znovu zazvonilo, ale tentokrát 

na hodinu. Všichni jsme čekali na třídního učitele. Konečně přišel, a tak 

jsme se všichni odebrali do jídelny a usadili se na přichystané židle. 

Všechny třídy usedly a začalo divadlo s čerty, anděly a Mikulášem. 

Všechny herce jsme poznali. Byli to naši deváťáci. 

Nejvíce se nám líbilo, když čerti tančili proti andělům. Potom byl 

i taneček s Mikulášem. Bylo to moc hezké. Přišel konec divadla 

a Mikuláš s čerty si volali třídy od 1. ročníku až po 8. ročník. Museli 

jsme říct písničku nebo básničku. My, 6. ročník, jsme se rozhodli pro 

obojí. Poslechli jsme si všechny říkanky. Také došlo na zlobivé žáky, 

které si volali postupně a pořádně je potrestali vařečkou. Dotyční 

museli říct také slib. Všichni jsme dostali odměnu. Na naše učitele 

taktéž nezapomněli a pozvali je k sobě na jeviště. Čerti jim říkali, ať 

nedávají tolik úloh a zmírní s písemnými pracemi. Všichni žáci s tím 

souhlasili, ale učitelé se jen usmáli. 

Na závěr jsme deváťákům pořádně zatleskali a vrátili jsme se do 

tříd. Myslím, že už se všichni těší na příští rok. 

 

S pozdravem 

 

Kája Sochová, 6. ročník 
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Jindřichovský Harvard vyrazil do světa 

 

 

V úterý 27. října se celý druhý stupeň sešel před budovou naší školy 

s natěšenou náladou. Čekali jsme na autobus, který nás měl zavézt 

z Jindřichova až do samotného středu Moravy. 6., 8. a 9. třída si za program 

vybrali řešení vraždy, 7. třída společně s jejich třídním učitelem Magnetickou 

sílu. Jak jinak, když je pan učitel Kubisz zapálen pro obor fyziky. :) 

Magnetismus byl zajímavý, slyšeli jsme věci, o kterých jsme se už i učili, a 

dozvěděli jsme se o nich i něco víc. Měli jsme možnost vyrobit si 

magnetickou plastelínu: 

 

 

 

 

 

Udělali jsme malou soutěž s magnetickými lodičkami, které byly vyrobeny 

z malého magnetu a víček od petek. Hlavním cílem bylo dostat do mísy 

s vodou co nejvíc „lodiček“ z jedenácti. 

 

 

Po magnetismu jsme se už společně s ostatními třídami přesunuli na 

takové malé divadlo. Před námi stáli dva pánové, kteří nám zábavnou formou 

přibližovali fyziku a její zákony. Zkoušeli jsme, co vydrží papiňák. Z našich 

řad byl tak odvážný Michal Chramosta (7. ročník) a dobrovolně si sednul 

a vyčkával, zda se pod ním „papiňáková houpačka“ neutrhne.  

 

 

 

Návštěva v „jindřichovském Harvardu“ 

„Jindřichovském Harvardu“ 
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Po tomto úspěchu se o to pokusil i pan učitel Kubisz. I on tento test 

přežil.  

Když potřebovali ještě těžší zátěž, společně s panem Kubiszem šel 

testovat tento stroj, který se obyčejně používá v kuchyni, i pan učitel 

Vojtěšek. I oni z toho vyšli bez pádu a jakéhokoliv jiného zranění. :) 

 

 

Z VIDY jsme se vydali na rozchod do obchodního centra Vaňkovka, 

kde jsme si dali malé občerstvení a obkráčeli pár obchodů.  

 

Cestou zpátky jsme v autobuse zpívali, hráli karty, blinkali a bavili se 

 o všem možném. Tato exkurze byla opravdu vydařená.  

 

Irena Timová, 7. ročník 
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Přijeli jsme o mnoho chytřejší… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archimédův zákon  

Těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se 

tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa. 

Předpokládejme, že na těleso 

ponořené do kapaliny působí 

pouze tíhová síla Fg 

a hydrostatická vztlaková síla Fvz 
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Newtonovy pohybové zákony 

Síla není příčinou pohybu, tělesa se mohou pohybovat i bez působení síly. 

Ovšem pohyb musí být přímočarý a rovnoměrný. Těleso si ponechává svůj 

pohybový stav i v okamžiku, kdy na něj přestala působit síla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod sukně vzducholodi 

 

Byla první a na dlouhou dobu 

jedinou celkovou vzducholodí na 

světě. 

Byla první vyztuženou 

vzducholodí, a stala se tak inspirací 

pro konstruktéra hraběte Zeppelina. 

Ten plány koupil od vdovy Melanie 

Schwarzové za 15 000 marek. 
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Anketa o VIDĚ 
 

Jaký zážitek jste si z exkurze přinesli? 

 

 

 

Byl jsem se Šimonem v nějaké místnosti, ve které byl umístěn fotoaparát. 

Ten nás vyfotil tak, že na zdech byly zachycené stíny, a my jsme se fotili dál, 

až to vypadalo, že nás tam je hodně.  

Martin Bilička , 6. ročník 

 

S Michalem, Martinem a Adamem jsme šli do zvukové kabinky. Tam jsme si 

mohli změřit svůj hlas. Nejdříve jsme zařvali a pak jsme si to pustili. Málem 

nám to urvalo uši. Martin potom pustil rock na plné pecky a to byl rachot. 

Šimon Kalaš, 6. ročník 

 

Rozesmálo mě, když jsme byly s holkami a paní učitelkou Halířovou v točící 

se místnosti. Vešly jsme dovnitř a čekaly, až se místnost roztočí. Pak Magda 

vzala míč a házely jsme si s ním na koš nebo mezi sebou. Občas nám míč 

proletěl kolem hlavy. Pak paní učitelka Halířová řekla: „Zastavte, mně je 

špatně!“. A tak jsme zastavily a šly na další atrakci. 

Eva Lerchová, 6. ročník 

 

Došly jsme ke klouzačce, u které kamarádky řekly: „Já nejdu, bojím se.“ Tak 

jsem šla jako první já. Vstoupila jsem a sklouzla jsem dolů. Cesta byla 

zkroucená doprava, a tak jsem se bouchla do zad. Cesta dolů se pak otočila 

doleva. Konečně jsem byla dole. Do klouzačky jsem pak zavolala: „Může 

další!“ A už frčely dolů pěkně jedna po druhé.  

Karolína Sochová, 6. ročník 
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Dým zahltil naši školu 

 

 

 

 

 

 

 

Životní styl Byla čtvrtá hodina, zrovna jsme měli výchovu k občanství s paní 

ředitelkou a najednou se do naší třídy zpoza dveří začal valit dým. 

Nevěděli jsme, co máme dělat. Když jsme zjistili, že nemůžeme ven ze 

třídy, byli jsme zmatení a vystrašení. Měli jsme strach i o ostatní lidi na 

škole a já osobně také o svou mladší sestru. A pak nás přišli zachránit 

hasiči. Nasadili nám na hlavy nějaké zvláštní dýchací masky a začali nás 

postupně vyvádět ven skrze hustý dým. Nevěděli jsme, co se vlastně 

stalo, a také jsme nevěděli, že to bylo jen cvičení. Když jsme vyšli ven, 

pocítili jsme obrovskou úlevu a radost, že se nikomu nic nestalo. 

Veronika Krušinová, 9. ročník 

 

Co vám probíhalo v hlavě ve chvíli, když vás hasiči s pomocí masky 

vyváděli ven? 

Když jsem šla přes zadýmenou chodbu, říkala jsem si: „To se nestalo, to se 

mi jen zdá.“ V jednu chvíli mě napadlo, že by to mohlo být cvičení, ale 

nevěřila jsem tomu.  

Terezie Korduliaková, 9. ročník 

Říkala jsem si, kdy nás všechny už konečně vyvedou na čerstvý vzduch, ale 

také jsem se ovšem bála vkročit na chodbu, protože jsem si říkala, je-li to 

vůbec bezpečné.  

Pavlína Hankeová, 9. ročník 
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Jaký je to pocit, když zjistíte, že nemůžete při požáru opustit budovu? 

Je to velký stres, pociťujete strach, a proto v tu chvíli ani nevíte, co máte 

vlastně dělat do té doby, než přijde někdo dospělý nebo než přijdou hasiči.  

Pavlína Doláková, 9. ročník 

V tu chvíli nemůžete udělat nic, než volat o pomoc nebo dávat signály 

hasičům a pomocníkům. Nejhorší je, že vůbec nevíte, jestli vlastně někdo ví, 

že jste uvězněni.  

Terezie Korduliaková, 9. ročník 
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Žádost o zakoupení popelnic na tříděný odpad 

Životní styl 
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Děcka, poznáte, 

co to mám? 

Úložiště 

hraček? 

Kontejner … 

Popelnice … 

Snad mě na té 

fotce nikdo 

nepozná. 

Už vím, kam 

s tím… 

V třídění mám jasno 

od začátku… 

V modré 

skončí každá 

písemka… 
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Odpověď  
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Recept na vánoční cukroví 

 

 

 

 

  

 

Těsto uděláme tak, že si dáme do mísy 140 g sádla, 140 g cukru, 200 g 

hladké mouky a 60 g kakaa. To vše mícháme, dokud se těsto nelepí. 

Těsto rozdělíme na dvě půlky a rukou si uválíme hada. Pak z něho 

krájíme asi 1 cm dlouhé špalíky, z kterých pak uděláme kuličky. Dovnitř 

kuličky si vařečkou uděláme malou díru. Když máme všechny vdolečky 

uskládané na plechu, vložíme je do trouby. Po upečení přidáme tam, kde 

je díra, marmeládu nebo rozpuštěnou čokoládu. 

       Olda Hanke 8. ročník 

 

Dej to sem, umím to líp. 

Ne ne, nejlíp peče 

moje máma  

To mi to jde … 
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Co v učebnicích nenajdete 

 

Rosnička zelená 

- nejpopulárnější obojživelník 

- samci dosahují až 4,2 cm, samice dokonce až 5 cm 

- při nafukováním se rosničce dostává vzduch pod kůži 

- na hrdle u samců je uložen velmi jemně zřasený rezonanční měchýř 

- na břiše má jemně zrnitý povrch, končetiny jsou přizpůsobené ke šplhání po 

hladkých útvarech 

- probouzí se v dubnu, kdy se samci ozývají daleko slyšitelným hlasem, páří se 

v dubnu 

 

Kuňka obecná 

- poznáte ji podle zřítelnice, kolem níž je zlatá linka 

- na hřbetě září esovité nebo oválné skvrny 

- na břiše má na šedočerném podkladě žluté, oranžové až ostře červené skvrnky 

- dožívají se 12-15 let 
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Ropucha obecná 

- na území celého státu je to nejběžnější žába 

- má ráda vlhko a stín 

- samice dorůstají až 14 cm, samci jsou o něco menší 

- za ušima má umístěny parotidy, což jsou příušní jedové žlázy 

- všechny druhy ropuch poměrně často trpí parazitárním onemocněním, které 

způsobují masožravé larvy několika druhů much 

- můžete ji nalézt pod padlým ztrouchnivělým stromem, pod pařezem či 

v mělké lesní půdě 

Skokan hnědý 

- vyskytuje se v listnatých opadavých a smíšených lesech, smrčiny si ale 

neoblíbil 

- v Česku je chráněný 

- jeho zvuk zní jako GRE KE KE KE KEK 

Zpracovali žáci 7. ročníku 
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Rozhovor se záhrobím 

 

V hodinách literární výchovy jsem žáky seznámila s knihou Seana Celleryho Temné 

dějiny – Starověké Řecko. Postupně se sžili s životem občanů i otroků. Zvláštní 

kapitolu čtenářských dílen, o kterých budeme psát v příštím čísle časopisu, tvořilo 

řecké válčení. Téma to bylo zajímavé, a tak jsem své žáky požádala, aby vytvořili 

interview s členem vojska, který bránil své město. Úkolem šesťáků bylo od člena 

vojska zjistit, jak obléhání probíhalo, co viděl, čeho se bál nejvíce, jak boj skončil 

a zda sám přežil. Žákyně v první lavici, Natálie Schánělcová a Magda Hrancová, se 

v reportáži se záhrobím rozjely, a dokonce popustily uzdu své fantazii.  

        Mgr. Hana Smolíková 

 

Redaktor: Dobrý den, jsem reportér ze Základní školy Jindřichov. Chtěl bych vám 

položit pár otázek. Co jste dělali, když jste viděli přicházet nepřátelskou armádu? 

Jaká armáda to byla? 

Voják: Všichni začali pobíhat a armáda Řeků se musela přichystat na boj proti 

Římanům. 

Redaktor: Jaké jste používali v boji zbraně? 

Voják: Používali jsme kopí se štítem a později také luky a šípy, praky a oštěpy. 

Redaktor: Čeho jste se ve válce báli? 

Voják: Báli jsme se, že umřeme bolestivou smrtí, a potom jsme se obávali toho, že 

prodají naše ženy a děti do otroctví a vypálí naše vesnice. 

Redaktor: Jak probíhala válka? 

Voják: Seřadili jsme se do falangy (bojové řady) a křičeli jsme bojovný pokřik. V tu 

chvíli přiletěl do falangy velký kámen, který rozvrátil naše vojsko, a ozvala se rána. 

Kámen byl vržen z tzv. břišního luku. Potom nás obklíčili ze všech stran a začali do 

nás střílet šípy z luků. 

Redaktor: A co se stalo pak?!? 

Voják: Mysleli jsme si, že je s námi konec, ale najednou se zjevily želvy Ninja 

a všechny nás zachránily. Řekové jásali, že jsou zachráněni a za odměnu jim 

děkovali a dovolili jim zůstat v jejich armádě. 

Redaktor: Děkuji vám za odpovědi. S vámi, čtenáři, se loučí reportér Ivan Mlátička. 

 

    Natálie Schánělcová a Magdaléna Hrancová, 6. ročník 
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Co nás potkalo, čeká a nemine 
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1.         

2.       

3.        

4.        

5.        

6.      

 

 

Křížovka 

 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 
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Pohádka na dobrou noc 

 

Zima 

Cupy, dupy, cupy, dupy, 

zima stojí u  . 

Vezmeme si , 

, boby a  , 
vyběhneme rychle ven, 

na   se zahřejem. 

Sněhuláček 

 panáček 

má na hlavě . 

Místo  uhlíky 

a až dolů . 

Chodí, chodí , 

a má dlouhý  . 

Mrazík 

Mrazík cení , 

chtěl by do . 
 

Ať pěkně zvenku 

bílé  na okénku 

 

Zdroj básní: 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADka

nky/Zimn%C3%AD_a_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_b

%C3%A1sni%C4%8Dky 
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