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Jaro je tady, tak nespěchejte a vychutnejte si, jak se příroda 

pozvolna probouzí. Pohodové dny přeje redakce Kuliočka! 
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Okénko do školy 
 

Spaní ve škole 

V pátek 11. března navečer se téměř celá naše třída dobrovolně sešla ve škole. Neměli jsme 

však žádné doučování. Naopak, čekalo nás zábavné stmelování kolektivu. Protože 

v gymnastickém sále, kde jsme měly mít „hlavní stan“, trénovaly mažoretky, šli jsme nejdříve 

do kuchyňky a tam jsme hráli společenské hry. Paní učitelka na moment odešla, ale za 

chvilku se vrátila a oznámila nám: „Pojďte si rychle pro věci, v gymnasťáku dýmí žárovka.“  

Všichni jsme utíkali nahoru pro věci, ale to už se gymnastický sál proměnil v jeden velký šedý 

mrak. Bleskově jsme popadli věci a běželi dolů k šatnám, kde jsme si je odložili. Poté jsme šli 

znovu do kuchyňky a vyčkávali večeři. Když konečně pizza dorazila, všichni se na ni hladově 

vrhli. Během okamžiku zbyly jen krabice a drobky. Chvíli jsme si oddechli a pak jsme se 

nastěhovali do 9. B. Vtom za námi došel pan ředitel a řekl: „ Buďte bez obav, všechno je 

v pořádku.“ Potom spolužačka Martina navrhla: „Pojďme si zahrát vybíjenou.“ Všichni jsme 

souhlasili a přesunuli se do velké tělocvičny. Zahráli jsme si dvakrát kapitánskou vybíjenou a 

celí unavení a vyřízení jsme si šli pustit film. Roztáhli jsme si karimatky a spacáky, pustili 

Hotel Transylvania 2 a pomalu jsme se uložili ke spaní. Najednou zakřičela naše spolužačka 

Katka: „Na co Kája brala ty disko světla, když už musíme jít spát, neuděláme si diskošku?“ 

Většina z nás se zvedla, začala vybírat písničky a tančit. Když jsme si diskotéku dostatečně 

užili, pustili jsme si další film, u kterého jsme postupně usínali. Ráno jsme se vzbudili brzy a 

paní učitelka už chystala buchty, které pro nás upekla, a další snídani. Poté jsme uklidili 

kuchyňku, spacáky a karimatky. Přitom jsme přemluvili paní učitelku, abychom si ještě 

jednou zahráli vybíjenou. Ta souhlasila, ale pak už jsme se začali rozcházet. Všichni si spaní ve 

škole pochvalovali a nikomu se domů nechtělo. 

 

                                                 B. Zálešáková, E. Horehleďová (5. tř.) 
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Lyžařský výcvik na Paprsku 

(Rychlebské hory) 

 
Letos jsme se na lyžařský výcvikový kurz vydali nezvykle i my – deváťáci, společně s žáky z 8. 
ročníku. 
Ve čtvrtek 17. března jsme před osmou hodinou ranní čekali sbalení před školou a vyhlíželi 
autobus s jasným cílem: CHATA PAPRSEK! 
Cesta rychle ubíhala a my už stáli pod svahem a přenášeli naše zavazadla na rolbu. Jako loni 
nás opět čekal přesun k chatě pěšky do kopce, který dal některým pořádně zabrat. S ničím 
jsme dlouho neotáleli a již odpoledne se rozdělovalo do družstev. Všichni měli chuť parádně 
si zalyžovat. A tak začalo každodenní lyžování, stejně tak jako večerní hry a diskotéky. 
Musíme se pochlubit, že jako první jsme na běžkách dorazili až do 8,5 km vzdáleného 
Petříkova, odkud jsme se posilněni kofolou vraceli zpět na chatu. 
To, že na Paprsku vaří výborně, jsme věděli už z loňska a ani letos nás nezklamali. Všichni si 
zvláště oblíbili výborné borůvkové knedlíky, a tak padl letitý rekord, když jich náš 
nejmenovaný spolužák spásl rovnou 8 kousků. 
V pondělí, den před odjezdem, se konaly závody ve slalomu a běhu na lyžích. Svá loňská první 
místa suverénně obhájili Klárka Křivánková, Kuba Horňák a Pavel Buchlovský. 
Domů někteří odjížděli s modřinami, jiní s bolavými končetinami, všichni ale spokojeni, s 
úsměvem na tváři a s pocitem, že se tento „lyžák“ opět vydařil na maximum. Mrzí nás jen to, 
že si pobyt v této sestavě na chatě Paprsek už nezopakujeme. 
Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat těm, bez kterých by se výcvik neobešel – paní 
doktorce Chovancové, paní učitelce Horňákové i pánům učitelům - Frajovi a hlavně Neužilovi. 
Děkujeme! Všichni budeme ještě dlouho rádi vzpomínat! 
 
 

Viky Novotná (9. B) 
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Veselé zoubky 
 

Naši malí prvňáčci se zúčastnili šestého ročníku preventivního programu „Veselé zoubky", 
který pořádá společnost dm drogerie markt s.r.o. Cílem této akce je pomoci dětem a jejich 
rodičům zorientovat se v oblasti správné péče o chrup dětí a prevence zubního kazu.  
Letos se do programu přihlásilo 45 000 žáků 1. tříd. Děti se dozvěděly něco o svých zoubcích 
a poučily se, jak o ně mají správně pečovat. Prakticky si vyzkoušely techniku čištění zubů. 
Zhlédly také film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek" a vyplnily si pracovní list.  
Na závěr jsme společně na interaktivní tabuli vyřešili úkoly zaměřené na správnou péči o 
chrup a prevenci zubního kazu.  

Mgr. Isabela Klečková 

 

      

 

 

Zvířecí skrývačky   

(Najdi v každé větě jedno zvíře!) 

1. Chlapci z naší třídy dostali škaredé známky z češtiny. 

2. Ty grafy z matematiky byly moc těžké. 

3. Letos bledule vykvetly velmi brzy. 

4. Babička nechala máslo na sluníčku. 

5. Moji školní mapu maminka někam schovala. 

6. Tatínek veze bratra na fotbalové utkání. 

7. Pohádku Petr Pan Dan ještě neviděl. 

8. Med vědci dlouho zkoumali. 

9. Pavel rybařil na řece Dyji. 

 

M. Klimková, K. Uhýrková (5. tř.) 
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Dotazník pro žáky 5. - 9. tříd naší školy 

Zeptali jsme se vybraných žáků z jednotlivých tříd, kolik času denně průměrně tráví u:                

a) učení, b) počítačových her, c) internetu, d) televize, e) pomáhání rodičům, f) četby knih a 

časopisů. 

Jak sami zjistíte, výsledky jsou velmi zajímavé, často však zarážející. Ukazuje to, že učení, 

četbě a práci se naši žáci zase tak moc nevěnují. Škoda!  

Redakce Kuliočka 

  

  

 učení počítačové 
hry 

internet televize 
 

pomoc 
rodičům 
 

četba 
literatury 

Kateřina 
Handlířová  
(5. tř.) 

20 min. 0 min. 1,5 hod. 3 hod. 15 min. 5 min. 

Šimon 
Gajdoš  
(5. tř.) 

10 min. 15 min. 1 hod. 4 hod. 0 min. 5 min. 

Anna 
Kuthanová 
(6. A) 

1 hod. 0 min. 1 hod. 3 hod. 0 min. 0 min. 

Lukáš Šedivý 
(6. B) 

30 min. 2 hod. 5 hod. 1 hod. 1 hod. 0 min. 

Sára 
Klimková 
(7. A) 

1,5 hod. 0 min. 1,5 hod. 30 min. 30 min.  0 min. 

Jan Boháček 
(7. A) 

30 min. 2 hod. 3 hod. 1 hod. 3 hod. 1 min. 

Natálie 
Zajdáková 
(8. A) 

1 hod. 0 min. 2 hod. 1, 5 hod. 15 min. 45 min. 

Dominik A. 
Skácel (8. A) 

2 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 30 min. 

Hana 
Mlátilíková  
(9. A) 

30 min. 4 hod. 2 hod. 2 hod. 10 min.  3 hod. 

Viktor 
Hlavinka 
(9. B) 

1 hod. 2 hod. 1 hod. 30 min. 30 min. 30 min. 
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HUDEBNÍ KŘÍŽOVKA 

    ↓TAJ. 

     

1. 
 

      
 

      

2.      
 
 
 

    

                  
3. 

  

        

4.          
       

5.       
  

     

6.       
     

           
7.  

     

       

8.       
   

     

NÁPOVĚDA:  

1. STRUNNÝ KLÁVESOVÝ NÁSTROJ 

2. VĚTŠÍ „SESTŘIČKA“ HOUSLÍ 

3. NÁSTROJ LIDOVĚ NAZÝVANÝ „BASA“                                                                                                  

4. DECHOVÝ ŽESŤOVÝ NÁSTROJ     

5. STRUNNÝ ÚDERNÝ NÁSTROJ 

6. DECHOVÝ DŘEVĚNÝ NÁSTROJ 

7. STRUNNÝ SMYČCOVÝ NÁSTROJ  

8. STRUNNÝ DRNKACÍ NÁSTROJ   

 

TAJENKA:……………………………………. (DECHOVÝ DŘEVĚNÝ NÁSTROJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

E. Horehleďová (5. tř.)  
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Lištovka s trochou historie                       

Návod - jednotlivé sloupce s písmeny seřaď tak, aby vznikl souvislý text, 

který se čte vodorovně po řádcích. Větu z lištovky napiš, získáš tím tajenku!  

 

    4         2            9     7       10            1     5        3            8     6     

T L M N R V O E Í Š 

S C P Ř O O I E I P 

Á Í 0 7 L M M N 0 E 

D T Z R E E N O O A 

A Í V A . ! N R K I L 

 

        K. Uhýrková, B. Zálešáková (5. tř.) 

Tajenka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

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 jako vždy zveřejníme 

v následujícím čísle a odměníme! 

 

Výherci z předchozího čísla:  

Valentýna Němcová, Milan Greša, Dominik Bowers – všichni ze 3. 

třídy  

Mimořádnou cenu za vyluštění obtížnější osmisměrky získává Violka Veselá z 1. třídy. 

Všem gratulujeme! 
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Kvíz o Karlu IV. 

 
 

1. Kolik let uplynulo od Karlova narození: 7. Karel IV. bývá nazýván jako:                                                                                     
a) 500                                                                         a) Učitel národů                                                                     

b) 700                                                                         b) Otec vlasti 

c) 800                                                                         c) Děd národa 

d) 1000                                                                       d) Syn vlasti 

                                                                                    

2. Pravé jméno Karla IV. bylo:                               8. Karel patřil k rodu:                                                                      
a) Jan                                                   a) Přemyslovců 

b) Rudolf                                                        b) Jagellonců.                                                             

c) Václav       c) Lucemburků 

d) Jindřich                                                           d) Šternberků 

                                                          

  

3. Karlova matka se jmenovala:                             9. Karel měl manželky: 
a) Eliška Přemyslovna                                              a) 3   

b) Anežka Česká                                                       b) 4 

c) Anna Falcká                                                         c) 5 

d) Marie Terezie                                                        d) 6 

 

 

4. Karlův otec zemřel v bitvě:                                10. Karlovým nástupcem se stal syn:                  

a) na Bílé hoře                                                    a) Václav IV. 

b) u Kresčaku                                                        b) Zikmund Lucemburský 

c) u Moháče                                                           c) Jan Zhořelecký 

d) u Waterloo                                                           d) Jiří z Poděbrad 

 

 

5. Mladý Karel IV. vyrůstal na:                              11. Karel IV. nenechal postavit: 
a) českém dvoře                                                     a) Národní divadlo 

b) španělském dvoře                                                 b) Hladovou zed' 

c) francouzském dvoře                                             c) Karlštejn    

d) anglickém dvoře                                                   d) Kašperk 

 

 

6. Karel IV. mluvil:                              12. Karlův most se prý začal stavět: 

a) česky, německy a francouzsky   a) 9. 5. 1375 v 7 hod. 31min. 

b) česky a italsky     b) 7. 9. 1357 v 5 hod. 13 min. 

c) česky, francouzsky, italsky a řecky  c) 9. 7. 1357 v 5 hod. 31 min. 

d) česky, francouzsky, italsky, latinsky  d) 5. 7. 1375 v 7 hod. 51 min. 

 a německy 

 

 

 

Správné odpovědi najdete na poslední stránce!   

 

Jaroslav Duroň (8. A) 
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Velikonoční anketa 

Vyzpovídaly jsme vyučující naší školy a zeptaly jsme se jich, jak tráví Velikonoce 

a jaké velikonoční zvyky či tradice dodržují. 

 

Mgr. Alena Bekerová:  

1. O Velikonocích jedu se synem a manželem na výlet, většinou si vybereme 

zámek nebo nějaké zajímavé místo. 

2. Barvíme vajíčka, děláme velikonoční výzdobu, pečeme a zdobíme beránka, 

manžel chodí se synem na pomlázku. 

Mgr. Bohumila Halačková: 

1. Velikonoční svátky mám ráda, proto se je snažíme prožít tradičně. V pondělí 

jsem vždy doma a čekám na koledníky, synové chodí „hrkat“ a pletou pomlázky. 

2. Barvíme vajíčka, pečeme beránka, synové si pletou pomlázky. Těší mě, když 

přijdou „na šlahačku“ kluci, které učím, nebo i ti starší, kteří naši školu již 

opustili. 

Mgr. František Markus: 

1. Velikonoce trávím buď s rodinou, nebo u dcery v Rakousku. 

2. Na pomlázku nechodím, ale dívky a ženy, které mám v rodině, vždycky 

vymrskám čerstvým proutkem. Na Velký pátek se postím a nepracuji. 

Mgr. Vratislav Lysoněk: 

1. Velikonoce trávím s rodinou, většinou si dáme něco dobrého k jídlu a jedeme 

někam na výlet. 

2. Tradičně nevynechám pomlázku. Navštěvujeme známé za účelem vyšlehání, 

nazdobíme pár vajíček, ale spíše jen jako dekoraci. 

 

                                                     B. Zálešáková, M. Klimková, E. Horehleďová, K. Uhýrková (5. tř.)  
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Jarní omalovánka 

 

Kristýna Pechová (8. A) 

Úvodní stránka a grafika čísla – Martin Otradovec (8. A) 

 

Správná řešení: 

Kvíz o Karlu IV. – 1B, 2C, 3A, 4B, 5C, 6D, 7B, 8C, 9B, 10A, 11A, 12C    
 
Tajenka hudební křížovky – KLARINET 
 
Zvířecí skrývačky – 1. liška, 2. tygr, 3. lev, 4. slon, 5. puma, 6. zebra, 7. panda, 8. medvěd, 9. velryba 

 


