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Milí čtenáři Kuliočka! Léto je to tam a my jsme se vrátili zpět do školních lavic. Před 

námi je několik měsíců, během nichž všechny čeká spousta práce a učení. K tomu, 

abyste si trošku odpočinuli, ale zároveň se něco dozvěděli, chceme přispět i my, a to 

prostřednictvím tohoto časopisu. Budeme proto rádi, když nám i nadále zachováte 

svou přízeň. Tak ať se daří!       Redakce časopisu
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Ředitel školy 
    

Původně jsem měl téměř dokončený jiný text na tuto stránku. Ve středu 28. října ráno jsem však zažil 

velice nepříjemné překvapení, jehož důvod je patrný z pravého dolního obrázku.  Pro srovnání 

přidávám i původní stav dýňové dekorace, kterou několik dnů připravovali žáci navštěvující školní 

družinu. Výzdobu obdivovali předcházející večer rodiče se svými dětmi i další občané a návštěvníci 

Ždánic. Rodiče slibovali svým dětem, že se následující den opět společně potěší z hezkých výtvorů. 

Jejich očekávání se už nemohlo naplnit. „Postarali“se o to vandalové z řad „zlaté ždánické mládeže“. 

Mezi ně se bohužel zařadili i starší spolužáci (ze 7., 8. a 9. ročníku naší školy) tvůrců dekorace. 

Protože jsem je však osobně při ničení nezastihl, nemohu zveřejnit jejich jména. Svědkové vandalismu 

je však prozradili. Na celém incidentu mě zaráží několik skutečností: 

1. Proč jedni tvoří, snaží se, jiní naopak lenoší a následně ničí? 

2. Co si asi řeknou rodiče dětí ze školní družiny, kteří dýně sami přinesli a podíleli se i na  

    přípravě dekorace? Projeví v příštím roce stejnou ochotu? Silně pochybuji! 

3. Pro normálně uvažujícího člověka je nepochopitelné, že ničitelé před několika lety chodili  

    k nám do školy, navštěvovali školní družinu, sami stejnou dekoraci vyráběli.  

4. Jak je možné, že se v nočních hodinách školou povinné děti mohou volně pohybovat po  

    ulici a rodičům doma nechybí? 

Naváži zde na další souvislosti. To, že žáci naší školy navštěvují diskotéky, bary, herny a konzumují 

alkohol, je všeobecně známo. Že o tom musí vědět jejich zákonní zástupci, je mimo veškeré 

pochybnosti. Přesto jim takové chování tolerují, nebo, což je ještě horší, zavírají nad takovým stavem 

oči. Nebudu poučovat ani naříkat, mám jiné starosti. Uvedu jenom příklad z Rakouska. Pokud tam 

policie zjistí požívání alkoholu u osob mladších 18 let, zaveze je rodičům za poplatek 200 eur a jsou 

jim okamžitě zastaveny veškeré sociální dávky, o něž pak mohou požádat ve správním řízení nejdříve 

za půl roku. Možná by neškodilo i v jiných situacích vyžadovat více povinností a méně apelovat 

odkazy na „naše práva“.  Tím se vracím k nám do školy. Naši žáci by měli méně studovat svá práva ze 

školního řádu (třeba v 9. B), ale více času věnovat například přípravě k přijímacím zkouškám. 

Věřím, že můj příští příspěvek bude na optimističtější téma. 

   

F. Markus 
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Okénko do školy 

Zas a znovu se naše škola vydala do aquaparku v Uherském Hradišti. Koupání a 

čvachtáni se zúčastnili žáci z 6. až 9. tříd společně s pány učiteli P. Frajem a V. Lysoňkem.  

Jako pravidelný účastník téhle akce jsem tam samozřejmě nemohl chybět a jako vždy tam 

byla ohromná legrace. Každý si přišel na své – někdo plaval, další si to užívali na tobogánu, ve 

vířivce nebo v protiproudu. Nakonec jsme se pořádně „nadlábli“ v místní restauraci. 

Každopádně jsme všichni dorazili domů šťastní a mokří.                    

          Jaroslav Duroň (8. A) 

  

 

Přírodovědný klokan se uskutečnil na všech základních a středních školách ve 

středu 14. října. V naší škole se soutěže v kategorii Kadet zúčastnilo 23 žáků z osmého a 

devátého ročníku. Řešili celkem 24 soutěžních úloh, ve kterých se vybírala jedna správná 

odpověď z pěti nabízených možností. Na vyřešení měli žáci 40 minut čistého času. Smyslem 

soutěže je ukázat přírodovědné předměty jako užitečné a zajímavé, vzbuzovat a podporovat 

zájem o ně mezi žáky a studenty.  

  

Letošní nejlepší řešitelé ze školy: 

  

Marek Švábík z 8. B – získal 82 bodů 

  

Vojtěch Chudý z 9. A – získal 76 bodů 

  

Petr Santler z 9. A – získal 69 bodů 

  

Vítězům blahopřejeme! 

 

  

Pro porovnání – v loňském roce byl  průměrný počet bodů mezi všemi řešiteli 

Přírodovědného klokana v České republice 52,8.  
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Státní svátek sv. Václava 

Předpokládám, že většina z vás neví, proč slavíme 28. září státní 

svátek. Proč nejdeme do školy, proč většina našich rodičů nejde 

do práce! 

28. 9. totiž zemřel jeden z našich největších knížat. Tak se 

podívejme do daleké historie. 

Kdysi dávno, před mnoha lety, se vládci České země narodili dva synové: starší 

Václav a mladší Boleslav. Otec Vratislav jim však brzy zemřel. Klidného a 

zbožného Václava pak vychovávala hlavně jeho babička Ludmila, zatímco 

horkokrevnější Boleslav zůstával pod vlivem maminky Drahomíry. Když Václav 

povyrostl, stal se knížetem a vládl naší zemi. Nijak moc nebojoval, raději se 

snažil domluvit a vyjednat mír. I proto dával svému mocnějšímu sousedovi 

poplatky (peníze, dobytek, část úrody apod.)  

Mladší Boleslav chtěl být taky knížetem. Vůbec se mu nelíbilo, že Václav neválčí 

a že raději každoročně dává svému nepříteli poplatky. Z touhy po moci tak 

vymyslel strašný plán. Rozhodl se, že svého bratra zavraždí. Václav tušil jisté 

nebezpečí, dokonce byl svými věrnými varován. Když ho ale Boleslav pozval na 

oslavu do Staré Boleslavi, neodmítl. A tak, když šel v osudný den Václav brzy 

ráno do kostela k modlitbám, měl v patách svého bratra. V ústraní přitom již 

s meči v rukou čekali členové Boleslavovy družiny. Poté na Václava společně 

zaútočili. Ten nebyl schopen odolat takové přesile a těžce zraněný, opřený o 

kostelní dveře, zemřel. 

Stalo se tak dne 28. 9. 935. Letos si proto připomínáme 1080 let od jeho úmrtí.  

(Kníže Václav i jeho babička Ludmila byli nedlouho po své mučednické smrti 

prohlášeni za svaté!) 
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Historický kvíz 

(Odpovědi najdeš v předchozím textu.) 

 

Bratrem sv. Václava byl: a) Miroslav 

                                               b) Boleslav 

                                               c) Jaroslav 

Babičkou sv. Václava se jmenovala:  a) Ludmila 

                                                                 c) Jarmila 

                                                                d) Krasomila 

Václav byl zabit v:   a) Mladé Boleslavi  

                                            b) Staré Boleslavi 

                                            c) Nové Boleslavi 

Bratr chtěl Václava zabít, protože: a) ten byl moc hodný 

                                                             b) ten byl moc zlý 

                                                            c) ho nikdo neměl rád 

                                                            d) toužil po moci 

Václav zemřel:    a) ve svém pokoji  

                                               b) na hostině 

                                               c) u dveří kostela  

Jeho bratr ho zabil:    a) sám 

                                       b) s přáteli, kterým nejvíce důvěřoval 

                                       c) s celým svým vojskem 

Václav byl:    a) kníže 

                           b) král 

                           c) císař 

 

Martin Otradovec, Jaroslav Duroň (8. A) 



6 
 

Návrat po prázdninách 

 

Poté, co jsem se spolu se svými spolužáky v červnu rozloučila s naší třídní 

učitelkou Isabelou Klečkovou, uvědomila jsem si, že se na „národce“ učit už 

nejspíš nebudu. Měla jsem zvláštní pocit - na jednu stranu jsem se těšila na 

změnu, ale na druhou jsem měla trochu strach. Celé prázdniny jsem přemýšlela, 

jaké to asi na velké školní budově bude. Bála jsem se, že se tu ztratím, a taky 

jiných učitelů. Také jsem uvažovala nad tím, kdo asi bude naše třídní učitelka a 

jak budu vycházet s novými spolužáky. Hned prvního září jsem však zjistila, že to 

není tak špatné, jak jsem si myslela. Ztratit se tu jen tak nedá, z učitelů strach 

taky nemám a s novými spolužáky vycházím skvěle. Velmi se mi zde líbí a jsem tu 

spokojená.  

Eliška Horehleďová (5. tř.) 

 

 

 

Krok do neznáma – náš přechod do ždánické školy 

Naše první dny ve Ždánicích 

Během posledních prázdninových dnů jsme si uvědomily, že přechod do nové školy 

je za dveřmi. Vůbec jsme netušily, do čeho jdeme. Vzhledem k tomu, že i naši 

spolužáci přecházeli na novou školní budovu, nebyly jsme jediné, kdo to tu neznal. 

Když jsme 1. září přijeli do Ždánic, byly jsme překvapeny a zároveň i zaskočeny. 

Zvykly jsme si totiž na mnohem menší školu a jiný počet dětí i jiný styl výuky. Tak 

třeba, když tady zazvoní, musíme sedět na místě. Dřív jsme si obvykle ještě 

povídaly. V Nechvalíně nám hodně věcí odpouštěli. Bylo to takové „lážo,  plážo - 

učení, neučení“, prostě fajn. Na ždánickou školu to ale nemá. Jedinou nevýhodou 

je, že musíme brzy vstávat a spěchat na autobus. Ale už jsme si tady zvykly a 

máme spoustu nových kamarádů a kamarádek. Přeci jenom, život je samá změna! 

   Barbora Zálešáková, Karolína Uhýrková (5. tř.) 
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Anketa pro „páťáky“ 

(Na aktuální otázky spojené se změnami na začátku školního roku jsme se zeptaly čtyř našich spolužáků - Filipa 

Švábíka, Marka Ježka, Šárky Kobzinkové a Ivy Dvořákové) 

1. Čeho ses při přechodu ze 4. do 5. třídy nejvíce obával/-a: 
 
Filip: Nejvíce jsem se obával špatných známek hned ze začátku roku a přísnosti učitelů! 
 
Marek: Měl jsem strach, že nezapadnu do třídního kolektivu! 
 
Šárka:  Nejvíc jsem se obávala toho, že budu každý den po škole! 
 
Iva: Bála jsem se toho, že na mě budou spolužáci zlí a že budu mít špatné známky! 
 

2. Co tě v budově nejvíce překvapilo? 

Filip: Nejvíce mě překvapilo, že máme věci do VV a PČ v krabicích a ne v kapsářích. 

Marek:  Překvapilo mě, že jsou tu přísnější učitelé. 

Šárka: Překvapilo mě, že si před tělocvikem bereme pytle na tělocvik do třídy. 

Iva:  Mě nejvíce překvapilo, že je škola tak velká. 

3. Jak na tebe působí prostory této školy? 

 

Filip: Je mi tu fajn.  

Marek: Docela se mi tu líbí.  

Šárka: Je to tu skvělé!  

Iva: Je to tu větší, než jsem čekala. 

4. Jak vzájemně vycházíš s novými spolužáky? 

Filip: Jsou to dobří kamarádi. 

Marek: Jsou velmi vtipní. 

Šárka: Jsou docela fajn. 

Iva: Jsou na mě celkem hodní. 

5. Co ti na začátku školního roku dělalo největší problémy? 

     Filip: Problém mi nedělalo vůbec nic. 

     Marek: Nejtěžší pro mě bylo přizpůsobit se novému prostředí.  

     Šárka: Největší problém mi dělal český jazyk.  

     Iva: Sehnat si všechny učebnice a sešity. 

                    Martina Klimková, Barbora Zálešáková, Karolína Uhýrková a Eliška Horehleďová (5. tř.) 
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Vtipy, aneb masáže bránice 

 

„Jirko, gratuluji, dneska jsi po dlouhé 

době nepřišel pozdě,” chválí žáka učitelka. 

„Jo, já myslel, že začínáme o pět minut 

dřív!”  

 

„Máte velmi pěkné zuby, paní učitelko!‘‘  

Nová učitelka se polichoceně usmívá: 

„To mám po mojí mamince.‘‘ 

„A sedí vám dobře?‘‘ 

 

 

Kdo to jsou předškoláci? 

Předškoláci jsou školáci, kteří nechodí 

do školy, ale pouze před školu. 

 

Učitelka zkouší: „Na co se používá kyselina 

sírová, Aničko?” 

„No...na hubení myší...” 

 

„Tati, přeložili mě do zvláštní školy.‘‘  

„Výborně Pepíčku, když na to máš, tak studuj.“ 

 

Učitel v dějepisu: „Pepíku, jak tě mohlo napadnout, že po sobě lidé ve 

středověku stříleli mor?!” 

„No, kosila je přeci morová rána.” 

 

Kristýna Pechová (8. A) 
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Básničky žáků 3. třídy 

(Třeťáci opět předvedli svoje tvořivé schopnosti, když složili krásné básničky, v nichž 

využili pětici zadaných slov.) 

Ještěrka   

Tereza Tomášová 

Na strom skáče veverka, 

pod ním leží ještěrka. 

Vyhřívá se na kamení, 

to je ale překvapení!  

Drak 

Kamila Tomášová 

Na obloze pluje mrak, 

vedle něho letí drak. 

Kampak asi letí? 

Zeptáme se dětí. 

  

 V lese 

Veverka a ještěrka 

Kristýna Strmisková 

Vydala se veverka 

hledat vlašská jadérka. 

S ještěrkou se potkaly  

o ořech se popraly. 

Když veverka vyhrála, 

v korunách se schovala,  

radostí se usmála. 

 

Adéla Hrbotická 

V lese bydlí paní liška, 

zrzavý má kožíšek. 

V trávě roste pampeliška, 

pod ní leží oříšek. 

Přihopkala veverka, 

oříšek si vzala. 

Viděla jí ještěrka, 

taky by si dala. 

 

Co jsem měl doma 

Dominik Bowers 

Měl jsem doma ještěrku, 

chytil jsem ji na štěrku. 

Měl jsem doma lišku, 

rozkousala knížku. 

Měl jsem doma draka, 

ukradla ho straka. 

Měl jsem doma tulipán, 

zvadl – nebyl zalíván.
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Ve skrývačkách najděte hudební nástroj: 

Na tu baculatou holku myslím poměrně často.  

Ve škole mí dva spolužáci dlouho bojovali. 

Na školním výletě jsme se procházeli Prahou sledujíce Vltavu. 

Test jsme museli psát znovu, protože spolužák Plojhar falšoval 

výsledky.  

Děti věšely na strom bonbóny a čokolády.  

 

 

 

Správné řešení můžete vhodit do krabičky Kuliočka, která se nachází ve vestibulu obou budov školy. Pozor, 

soutěže se mohou zúčastnit jen žáci 1. - 5. třídy.  Vítěze zveřejníme v následujícím čísle a oceníme. 

 

Podzimní omalovánka 

 

 

Kristýna Pechová (8. A) 


