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Milí čtenáři! 
A jsou tu letní prázdniny a s nimi poslední letošní číslo školního 
časopisu. 
Přejeme příjemné čtení. 
         
         Vaše redakce 
 

 

 



  LESNÍ PEDAGOGIKA 
   Dne 11. června zorganizovali zaměstnanci Lesů 
  České republiky pro žáky 7. ročníku akci s názvem 
  „Lesní pedagogika“, jejíž motto zní: „O lese učit v lese“. 
  Naši sedmáci byli v lese v Potůčkách rozděleni do čtyř 
  skupin, které mezi sebou soutěžily. Na několika  
  stanovištích měli žáci možnost využít svých znalostí 
  přírodopisu - poznávali rostliny, zvířata, různé druhy 
  dřeva, stopy zvířat, ale také si mohli sáhnout na jelení 
  paroží, na  kůži ze srnky, lišky  nebo kuny. Zajímavá byla diskuze o brouku 
  kůrovci, zblízka si prohlédli i lapače na tyto škůdce. Protože les se dá poznávat 
  všemi smysly, na jednom ze stanovišť zapojovali žáci i hmat a čich při 
  poznávání bylin, lesní hrabanky nebo lesních plodů.  
 
 
  PARLAMENT  
  U HASIČŮ 
 Dne 7. června jsme měli možnost se 
v rámci školního parlamentu zúčastnit 
menší exkurze u hasičů v našem městě. 
Měli jsme šanci se projet starými auty 
dobrovolných hasičů do Jasenic, kde jsme 
si mohli vyzkoušet nejrůznější věci od 
oblečení, sice pohodlného, ale tak 
nesmírně teplého, že jsme všichni museli 
hasiče v duchu litovat, až po stříkání 
hadicí, což se zprvu zdá jednoduché, ale 
doopravdy to taková „sranda“ není. Hasiči nám ukázali a popsali celé auto i s jeho vybavením  
a následně jsme ho mohli srovnat s výbavou profesionálních hasičů, kteří kvůli nám do 
Jasenic taky přijeli. „Den s hasiči“ končil prohlédnutím obou hasičských základen, kde jsme 
si mohli alespoň zčásti přiblížit, jaké to asi je být hasičem.     
                             Tereza Šťastná, žákyně 9.A 
 

DIVADELNÍ  KROUŽEK 
 Na závěr školního roku již tradičně 
předvedli své herecké umění žákyně a žáci 
divadelního kroužku při školní družině. 
A jaká vlastně byla letošní sezóna? V březnu 
se malí divadelníci zúčastnili Dnů valašského 
divadla v Hovězí s představením Z pohádky 
do pohádky. V dubnu byli na soutěžní 
divadelní přehlídce Žebřiňák v Uherském 
Hradišti s představením Tři sestry a prsten od 
Jana Wericha. Svou činnost letos zakončili  
v červnu třemi představeními pro děti 
z mateřských škol i pro žáky naší školy  

a rodiče i veřejnost. Nejmladší děti - prvňáci a druháci - zahráli veršované pásmo Povídám 
vám pohádku na motivy Jiřího Žáčka. Starší děti - druháci a třeťáci - zahráli Pošťáckou 
pohádku podle předlohy Karla Čapka. Nejstarší žáci – sedmáci, osmáci a deváťáci – zahráli 
opět Tři sestry a prsten.  



 
     POEZIE 
      Ve čtvrtek 16. května 
     byla Knihovna Kroměřížska  
     v Kroměříži místem   
     slavnostního vyhlášení  
     letošního ročníku literární  
     soutěže "O poklad strýca  
     Juráša" v rámci Zlínského  
     kraje - tentokrát s podtitulem 
"Kde končí svět!". Se svou poezií uspěl i žák 5.C třídy VILÉM 
KORYTÁŘ, který se umístil na 3. příčce ve své kategorii vyhlášené 
pro žáky 4. - 5. tříd. 
 
ANGLIČTINA 

  
 Ve středu 29. května se v ZŠ 
Vsetín, Luh uskutečnil 3. ročník 
angličtinářské soutěže pro žáky  
4. a 5. ročníku základních škol  
s názvem "English Speaker". Hlavní 
téma pro čtvrťáky bylo "Moje město, 
vesnice", pro páťáky pak "Můj volný 
čas, oblíbený koníček". Soutěže se 
zúčastnilo celkem 20 žáků ze šesti 
škol ze Vsetína a okolí.    
 Naši školu reprezentovali  
4 žáci – Barbora Vašků (4.A), Robin 

Kašpar (4.B), VU QYUNH NGA (5.A) a RADOMÍR PREČ (5.C), a nevedli si vůbec 
špatně. Především v kategorii 5. ročníku jsme zaznamenali velmi pěkný výsledek, když R. 
Preč obsadil 2. místo a Q. N. Vu se umístila na 3. pozici (na fotografii první dva žáci zleva). 
 
 
POČÍTAČE 
 Ve čtvrtek 9. května  uspořádalo ALCEDO 
- středisko volného času Vsetín a ZŠ Vsetín, 
Rokytnice již 6. ročník počítačové soutěže pro 
žáky čtvrtých a pátých tříd. Své vědomosti si zde 
mohlo poměřit dvanáct žáků ze tří vsetínských 
základních škol, pro které jsou počítače jedním 
z oblíbených předmětů ve škole. 
 Mezi osmi oceněnými byli i 4 žáci naší 
školy. V tvorbě prezentace se celkovou vítězkou 
stala VENDULA SPISAROVÁ a na 3. místě 
skončila TEREZA ŠERÁ (obě 5.B). Ve 
znalostním testu pak uspěli MAREK OLEJNÍK, 
který získal 2. místo a ADAM HAMBÁLEK  
(oba 5.A), který skončil čtvrtý.  



 
 
 

 
Zeptali jsme se žáků 2. stupně, kam se chystají na prázdniny: 

 

 Pojedu do zahraničí: k moři, do termálních lázní nebo na hory.  

 Pojedu s kamarády na tábor. 

 Na prázdniny pojedu k babičce nebo k příbuzným. 

 Zůstanu v Čechách, pojedeme s rodiči nebo s kamarády na chatu.  

 Nepojedu nikam, zůstanu doma.  

 
 
 
Na 1. stupni jsme dětem položili dvě otázky: 
„Jak se těšíte na prázdniny?“ a „Kam se chystáte?“ 
 
 
  Na první otázku děti odpověděly hromadně: „Joo!“                     
  Adélka: „ Jedu s rodiči do Prahy.“ 
  Milánek: „Jedu do Chorvatska.“ 
  Karolínka: „Už se těším, jedeme totiž do Španělska.“ 
 
  Opět se ozvalo hromadné: „Anooo!“ 
  Pepík: „ Jedeme s mým spolužákem Adamem do Uničova.“ 
  Daneček: „ Na prázdniny pojedu k babičce do Německa.“ 
  Nikolka: „Jedeme do Prahy.“ 
             
  Děti zajásaly a s křikem volaly „Ano, ano!“  
  Karolínka: „Jedu na Rhodos do Řecka a druhý měsíc k babičce.“ 
  Vilík: „Jedeme s rodinou do Komnice.“ 
  Anetka: „Poletíme k moři do Egypta.“  
  Paní učitelka Ottová: „Na prázdniny se velmi těším, pojedeme do 
           Chorvatska.“ 



A pokud ještě nevíte, kam se o prázdninách vydat, máme pro vás dva 
tipy na skvělý výlet ☺ 

 

 
 

 Víte, jakou dietu držela a kolik centimetrů v pase měla rakouská císařovna 
Alžběta Bavorská? Po kom jsou pojmenovány sisinky? Proč na rakouském dvoře 
večírky trvaly celou noc a v kolik hodin stával císař František Josef II.? Proč neměli 
architekti ve Vídni na růžích ustláno? Odkud přišla do Vídně káva? Z jakého masa se 
dělá pravý Wiener Schnitzel? Nebo jak vznikl proslulý Sachrův dort? Proč nemá 
slavný maršál Radecký pomník na Náměstí hrdinů? A jak dopadla návštěva 
„manželů Pandových“ z vídeňské ZOO v ZOO v Londýně? Nevíte? Kdybyste s námi 
jeli v 4.června do Vídně, odpovědi na tyto otázky byste se dozvěděli. A nejen to.  
 
 V úterý 4.června už v 5:30 ráno vyrazilo 27 žáků naší školy do hlavního města 
Rakouska. Čekal nás třídílný dějepisný vzdělávací program „Habsburská Vídeň“.  
Nejprve jsme si prohlédli rozlehlý park barokního zámku Schönbrunn, letního sídla 
rakouských Habsburků. Kolem Neptunovy fontány a nejstarší zoologické zahrady na 
světě jsme vystoupali až ke Gloriette, odkud je překrásný výhled nejen na zámecký 
areál, ale i na město za ním.  
 Druhá část programu začala v centru města u památníku Marie Terezie mezi 
Uměleckohistorickým a Přírodovědným muzeem. Pak jsme prošli přes Náměstí 
hrdinů k zimní rezidenci rakouských císařů, hradu Hofburg, před níž jsme mohli 
spatřit také zbytky římského osídlení. Nahlédli jsme do výloh nejdražších obchodů na 
ulici Kohlmarkt a kolem vyhlášeného obchodního domu Julia Meinla jsme se dostali 
až k symbolu Vídně, katedrále svatého Štěpána. Po návštěvě památníku císařovny 
Alžběty Bavorské  
v parku Volksgarten, 
skončila procházka  
u budovy rakouského 
parlamentu, před 
kterou nelze 
přehlédnout sochu 
řecké bohyně 
moudrosti Pallas 
Athény.  
 A pak už 
konečně následoval 
zábavní park Prater  
s obřím kolem  
a atrakcemi, na nichž 
se všichni (až na paní 
učitelky) vyřádili.  
  
 Přestože nám letos nevyšlo počasí a zejména na začátku nás trápil déšť  
a silný vítr, exkurze se určitě vydařila a domů jsme si přivezli spoustu dojmů. 



 

 Dne 20.června jsme se setkali na vlakovém nádraží a vyrazili do Loučné nad 
Desnou. Ubytovali jsme se v penzionu Biograf, odkud jsme se vydali autobusem na 
vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, k jednomu z největších divů České 
republiky. Na místě nás čekal průvodce elektrárny, který vyprávěl o její historii, 
funkcích a o principu přečerpávání. Dovedl nás i do podzemí dolní nádrže. Byl to 
zvláštní pocit,  když jsme si uvědomili, že je nad námi 160 metrů skály. Poté jsme se 
přemístili k vrchní nádrži. Abychom se dostali k samotnému vrcholu, museli jsme 
absolvovat 87 schodů. Po výšlapu se nám otevřel nezapomenutelný pohled na 
vrchní nádrž a ovanul nás překvapivě velice silný vítr. Byl odsud nádherný výhled na 
přírodu a hory Jeseníků, viděli jsme Praděd i známé Petrovy kameny. 

 Když jsme se 
vrátili, dali jsme si 
zaslouženou večeři a šli 
si projít samotnou obec 
Loučná nad Desnou.  
K její chloubě patří 
především zámecký 
park s mnoha druhy 
vzácných dřevin. Lidé 
najdou klid a odpočinek 
na lavičkách u rybníčku  
s fontánou Neptuna, 
jehož břehy zdobil 
porost žlutých kosatců. 
Zahnízdily zde  
i některé druhy vodních 
ptáků. Samotný zámek  
s renesančními 
klenbami a s farním  
kostelem svatého Cyrila a Metoděje sloužil dříve jako výchovný ústav pro mladistvé. 
Momentálně dosti chátrá, ale měl by v blízké době projít velkou rekonstrukcí.  
  
 Další den jsme brzy ráno odjížděli do Olomouce na Veletrh vědy a výzkumu, 
který pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého. Mohli jsme si vyzkoušet 
velmi zajímavé pokusy s přírodovědnou tematikou, např. z oblasti chemie, fyziky, 
genetiky, mikrobiologie, lékařství. Byli jsme i odměněni drobnými cenami. 
Procházkou Bezručovými sady, kde byla rozmístěna některá další stanoviště, jsme 
se dostali do historického centra Olomouce, ke kterému patří Horní a Dolní náměstí 
se svými památkami.  
  
 Tím naše putování skončilo, vrátili jsme se domů sice unaveni, ale s mnoha 
nevšedními zážitky.  
    
       Marie Machalová, Renáta Phamová a Eliška Zvonková, 8.A  
 



 
      
     s Johanou Čadovou a Marianou Žárskou 
 
 
Znáš zeleninu? Vylušti křížovku: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chytne kočka myš? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V LÉTĚ NESMÍŠ ZAPOMENOUT NA: 
 
 OPALOVACÍ KRÉM                 KLOBOUK PROTI SLUNCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SLUNEČNÍ BRÝLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A SAMOZŘEJMĚ PITNÝ REŽIM - VÝBĚR JE NA TOBĚ ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 

 


