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Školní časopis žáků MZŠ Ždánice 
 

    4. číslo              červen 2015 
 

 

     Letní zvoneček 

Běžely dětičky na kopeček, 

každý chtěl zazvonit na zvoneček. 

Cink, cink, cinky link, 

bim, bam, ringo ding. 

Milé děti, zdravím vás, 

zavítá k nám léto zas.  

 

 

Úspěšný konec školního roku a krásné prázdniny 

Vám přeje redakce časopisu. 
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Ředitel školy 
    

Závěr školního roku se rychle blíží. Zdá se mi skoro neuvěřitelné, že jsem nedávno na tomto 

místě avizoval závěr roku 2014 a my už budeme pomalu bilancovat další školní rok. Jeho 

součty pak shrnujeme a současně zveřejňujeme ve Výroční zprávě o činnosti školy. Už teď 

však mohu připomenout některé významné momenty v jeho průběhu, jež považuji za 

úspěšné nebo vydařené.  

1. Nechci nic zakřiknout, jsem rád, že jsem od začátku školního roku nemusel řešit žádné 

závažné kázeňské přestupky, které by vybočovaly z běžných norem. V předcházejících 

letech se často stávalo, že zejména vycházející žáci si mysleli, že už se nemusí poslouchat, 

že provokování je běžný způsob projevu, že vyvolávat konflikty s učiteli či spolužáky patří ke 

každodennímu školnímu programu. Letošní deváťáci vytvořili dobrou partu, ochotný a 

vstřícný kolektiv, pochopili, že je lepší vycházet po dobrém. Totéž mohu prohlásit i o dalších 

třídách, ve kterých nepřevládla nedisciplinovanost, hrubiáni neměli hlavní slovo, dalo se 

v nich pracovat tvořivě - se snahou o úspěšný výsledek. 

2. Příznivou odezvu u rodičovské veřejnosti měla vystoupení žáků školy. V lednu se 

s polonézou představili žáci II. a III. třídy na společenském plese, v květnu pak všechny třídy 

na školní akademii. Obě akce byly hojně navštíveny především proto, že zde vystupovali 

školáci. Počet platících diváků na ŠA byl rekordní – 452, někteří se ani do sálu nedostali. 

Rovněž finanční výtěžek z obou podniků nebyl zanedbatelný. Vedení města věnovalo 

výtěžek z tomboly na plese do pokladny SRPŠ – 20.000,- Kč. Ze školní akademie sem pak 

putovalo přes 14.000,- Kč.  

3. Dobré výsledky jsme dosáhli i v testování vědomostí a dovedností. Scio testy absolvovali 

žáci IX. třídy. Zde už máme závěrečnou zprávu: „Máte lepší výsledky než 60% zúčastněných 

škol“. Ve 3. třídě byla úspěšnost odpovědí 85%, v 7. třídě pak 73%. V květnu byla naše škola 

vybrána Českou školní inspekcí ke zjišťování výsledků vzdělávání žáků v IX. ročníku ve 

společenskovědním přehledu a přírodovědném přehledu. Podle předběžných výsledků 

dosáhli deváťáci úspěšnosti 64% a 63%. 

4. Do kategorie zdařilých činností patří projektové typy výuky – Čertí škola, Velikonoce, Den 

Země. Ty už mají v naší škole více než desetiletou tradici. Na jejich přípravě se podílejí i žáci 

školy, aktivně se přitom zapojují všechny třídy.  

5. Tradičními jsou i mimovyučovací akce, které organizují učitelé školy – jejich dílčí přehled 

jsme zveřejnili v předvánočním Kuliočku. K nim přibyly v průběhu školního roku další – 

celkem jich bylo uspořádáno 23. Pro příští školní rok máme zajištěné finanční prostředky v 

pokladně SRPŠ na jejich pořádání – z kulturních akcí i z dotací sponzorů. V letošním roce 

nám peníze poskytly Narex Ždánice a CIE Ždánice. 

Nebylo vše jenom růžové a optimistické. Určitě musíme zapracovat na zlepšení známek, ale 

především na domácí přípravě pro školní práci. Konečně se přišlo i na to (velmi tomu 

napomohly neúspěšné maturity v posledních letech), že základní poznatky se musí žák 

naučit, že všechno se nedá získat z internetu, tabletů, chytrých telefonů… K tomu je třeba se 

poctivě učit, někdy i zpaměti, aby poznatky zůstaly v našich hlavách natrvalo. 

F. Markus 



3 
 

 

Okénko do školy 
 

Dne 16. dubna 2015 navštívila naši školu agentura Rajcha s preventivním 
protidrogovým programem nazvaným Memento. Předlohou se mu stal 
stejnojmenný román Radka Johna vycházející ze skutečných událostí, který 
barvitě a reálně vypovídá o drogové závislosti mladistvých. V poutavé 
dramatizaci tohoto příběhu jsme s hlavním hrdinou Michalem prožili 10 let jeho 
života, kdy se z něj postupně stal člověk závislý na drogách. 
Tento příběh nás varoval, přinutil k zamyšlení a poučil.  
 
22. dubna si připomínáme Den Země – svátek upozorňující lidi na celém světě 
na dopady ničení životního prostředí. Dnes slaví Den Země více jak miliarda lidí 
ve 175 státech světa bez ohledu na původ, víru či národnost. My jsme si ho 
připomněli v rámci projektu, který spolu s žáky devátého ročníku připravily paní 
učitelky J. Ševčíková a E. Freiwaldová. Na jednotlivých stanovištích jsme plnili 
zadané úkoly, řešili rébusy i tajenky a poznávali zvuky zvířat či ohrožené druhy.  
 
Dokument a beseda k 70. výročí osvobození Ždánic – na den přesně, 28. dubna, 
jsme si připomněli kulaté výročí osvobození Kyjovska sovětskými a rumunskými 
vojáky. Nejprve jsme zhlédli dokument o vlastním osvobozování a následných 
oslavách, poté jsme besedovali s pamětníkem tehdejších událostí – panem 
Josefem Medřickým. 
 
V pátek 15. května se v KD ve Ždánicích uskutečnila již 24. Školní akademie, 
v níž vystupovali téměř všichni žáci naší školy. Po úvodním slovu pana ředitele 
se naplno rozběhl program nabitý scénkami, hudbou, zpěvy a pohybem. Celým 
programem diváky provedli žáci z deváté třídy Pavla Machálková a David 
Valenta. Jednotlivá vystoupení se povedla, což početné publikum ocenilo 
bouřlivým potleskem. Můžeme se tak směle těšit na příští rok, kdy se bude 
konat jubilejní ročník.   
 
Vybraní žáci naší školy letos poprvé navštíví ve dnech 4. – 9. června hlavní 
město Velké Británie – Londýn. Ubytováni budou po skupinkách v anglických 
rodinách a za 6 dní toho stihnou opravdu hodně! Big Ben, London Eye, 
Buckingham Palace, náměstí Piccadilly Circus, Trafalgar Square a spoustu 
dalších památek a muzeí. Výletníci budou mít také možnost navštívit Harry 
Potters studio, ateliéry, kde se točily filmy o Harry Potterovi. My jim přejeme, 
ať se jim v Londýně líbí a přivezou si spoustu nových zážitků.  

 

Redakce Kuliočka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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600. výročí mistra Jana Husa 

Tento rok – 2015 – je význačný také tím, že před 600 lety zemřel Jan Hus. Určitě 

jste o něm slyšeli v dějepise nebo v „ČAJSU“, ale i tak vám o něm něco napíšu. 

Český náboženský myslitel a kazatel Mistr Jan Hus se narodil v roce 1371 v 

Husinci u Prachatic. O jeho dětství mnoho nevíme, většinou jde pouze o 

legendy. Od roku 1398 vyučoval na pražské Karlově univerzitě a v letech 1409–

1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval katolickou 

církev a ta ho za to označila za kacíře. Přestože Husovi král Zikmund 

Lucemburský zaručil bezpečný návrat zpět do vlasti, byl učenec na kostnickém 

koncilu obviněn a vydán k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. 

Stalo se tak 6. července 1415 v Kostnici. 

To, že byl Jan Hus za svoje učení upálen, vedlo až k husitské revoluci a 

pozdějším válkám. 

Hus je také autorem řady knih a spisů. Pro církev psal latinsky, pro prostý 

lid česky. Zasloužil se také o zjednodušení českého jazyka a pravopisu (háčky, 

čárky apod.). 

Napsal: Proti bule papežské 

    Postila 

    O šesti bludiech 

 Dopisy 

            Knížky o svatokupectví  

 

 

Jan Hus na hranici  Jan Hus na sněmu v Kostnici  

   Jaroslav Duroň (7. A)                                                    

https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucembursk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucembursk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Up%C3%A1len%C3%AD_na_hranici
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
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Práce „druháků“ k X. ročníku literární a výtvarné soutěže 

"Voda štětcem a básní", kterou vyhlašuje Povodí Moravy 

 

Vodička 

Kristýna Plachá 

Vodičko, vodičko! 

Plyneš nám do dáli. 

Prameníš vysoko 

v kamenech ze skály. 

 

Vodičko z Moravy 

plyneš do Dunaje, 

daleko do dáli, 

pryč z našeho kraje. 

 

Voda 

Adéla Hrbotická 

Tečou vody pramínky, 

ve slunci se hřejí, 

jemně hladí kamínky, 

hezký den nám přejí. 

 

Vodo, vodo, vodičko, 

my tě máme rádi, 

ty a ještě sluníčko 

jste naši velcí kamarádi.

Voda 

Barbora Bačíková 

Voda kape z oblohy 

a z ní rovnou do vody. 

Potom se tam odrazí 

a v nebi se zas zmrazí. 

 

Vodička a lodička 

Dominik Bowers 

Pluje loďka po vodě, 

najde celý svět. 

Z Itálie do Česka 

potom zase zpět. 

Kristýna Plachá za svoji báseň obdržela cenu generálního ředitele 

    a Adéla Hrbotická cenu redakční rady. 
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Přesmyčka 

Do tabulek poskládejte přeházená písmena tak, abyste objevili 

názvy českých a moravských měst. Podle čísel v tabulkách zjistíte 

tajenku – hlavní město našeho blízkého souseda. 

                Tajenka: 

 

 

 

 

     

                                                                                              

 

 

Kristýna Pechová (7. A) 
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3 
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5 

 

6 
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10 

L S A V O V K 

 6 
  

     

A V A O P 

 9    

H A I L J A V 

 10 
 

     

L O M U C O O 

7 
 

      

Ž O A D M I E L C 

  8 
 

      

O M T S 

  4 
 

 
 

I C R E E L B 
 

5 
 

      

O B N R 

 
 

1 
 

  

A R O S V A T 

 2 
 

  
 

   

A P R A H 

   
 

3 
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Letní zeměpisná skrývačka 

(Ve větách najděte ukryté názvy států.) 

Při hudební výchově jsem půjčil triangl i Evelíně.                          

Podmáčený topol skoro spadl na stáj s koňmi.     

Světového poháru se zúčastnili: Nor, Čech, Němec, Korejec a Japonec.  

Monika řekla Káče, s kolika kamarády si píše.      

V počítači se mi objevil vir s komickým jménem.     

Sportovní klub Aquabel G. I. excelentně vyhrál.     

Statek byl prodán s kozami, koňmi i slepicemi.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mapce vyznačte státy, které jste našli ve skrývačce.   

 Martin Otradovec (7. A) 
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Už víte, kam pojedete na prázdniny?  

My Vám trochu poradíme. 

 

Chorvatsko – na 1. místě mezi státy, kde Češi tráví 

nejčastěji dovolenou. Krásně průzračné Jaderské moře je 

snadno dostupné autem, rozmanité pobřeží se spoustou 

ostrovů láká k romantickým výletům. S místními obyvateli, 

kteří nás mají rádi, se dobře domluvíte. To jsou hlavní 

důvody, proč právě Chorvatsko Češi nejvíce navštěvují.  
 

 

Itálie - ideální místo, kam vyjet na dovolenou, zejména pro rodiny s malými dětmi. Dlouhé 

písečné pláže s pozvolným vstupem do vody, večerní život ve všech italských střediscích, 

zábava pro děti - dětské hřiště, lunaparky, aquaparky… Letecky je možné navštívit i 

Kalábrii, Sardinii, Sicílii a Ischii. 

 

Řecko - stále velmi oblíbená destinace, která má spousty věrných návštěvníků. Vybrat si 

lze z více než dvaceti míst, kam létají české cestovky. Ubytování je různorodé - od 

jednodušších apartmánů přes standardní 3* hotely s polopenzí až po luxusní hotely 

mezinárodních řetězců, které zaručují tu nejvyšší kvalitu. Ostrovy jsou lákavé pro svoji 

tradiční řeckou atmosféru.  

 

Turecko - poslední roky turisty velmi oblíbená země, a to kvůli 

čistému moři, levným nákupům a zaměřením hotelů na děti. Při 

porovnání s ostatními destinacemi je zde poměr cena/kvalita 

nejvýhodnější. Musíte však vybrat takový hotel, který vám sedne. 

Někomu vyhovují městské hotely v Alanyi kvůli bezprostřední blízkosti 

centra, jinému zase obrovské rodinné komplexy. 

  

Egypt - celoroční destinace, zaručeně slunečné  počasí a jedno z nejhezčích moří na světě. 

Podmořský svět plný ryb a korálů můžete sledovat se šnorchlem téměř u každého hotelu. 

Čeští turisté jsou zde velmi oblíbení a vždy srdečně vítáni. Do Egypta odlétají letadla 

prakticky každý den a současný pokles cen řadí Egypt mezi nejlevnější destinace.  

 

Bulharsko - bezkonkurenčně nejlevnější letecká dovolená, zejména 

pro rodiny s dětmi. Krátká doba letu (1hod50min), nízké ceny 

dětských letenek, písečné pláže i vstup do moře, levné ceny, to vše 

dělá Bulharsko žádanou destinací. Namítnout lze snad jen to, že 

čistota hotelů a jejich služby někde ještě pokulhávají za evropskou 

kvalitou. 

 

 

   Simona Slivková (7. B) 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.chorvatsko.travel/chorvatsko-plaze/&ei=__D-VJL1McvSaL3TgogP&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNFaJgL5gOPprERLp9I3AhVrtYkMRw&ust=1426080361111340
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Předprázdninový rozhovor 
(Tentokrát jsme vyzpovídaly dvě paní učitelky a jednu naši spolužačku.) 

Těšíte se na prázdniny? 

p. uč. Dana Horňáková: Ano, na prázdniny se velmi těším. 

p. uč. Lenka Kopřivová: Ano, stejně jako žáci a učitelé. 

Karolína Suchorová (6. A): Hodně, až si odpočinu od všeho učení.  

Jedete někam na dovolenou? 

p. uč. Dana Horňáková: Zatím ještě nic neplánuji. 

p. uč. Lenka Kopřivová: Pojedeme do Bibione a v srpnu na cyklodovolenou. 

Karolína Suchorová (6. A): Jistě! Určitě pojedeme někam k moři, ale má to být překvapení, takže 

zatím nevím kam. 

Kdybyste mohly jet na dovolenou snů, kam byste vyrazily?  

p. uč. Dana Horňáková: Ráda bych se podívala do Caribiku. 

p. uč. Lenka Kopřivová: Místo není tak důležité. Hlavně bych chtěla trávit dovolenou bez mobilů a 

počítačů  

Karolína Suchorová (6. A): Rozhodně bych se chtěla podívat do prosluněného Caribiku, ale láká mě 

také Mallorca. 

Co budete dělat o prázdninách? 

p. uč. Dana Horňáková: O prázdninách budu co nejvíce odpočívat, abych načerpala hodně sil do 

nového školního roku. Také vyrazím k vodě a podniknu menší výlety. 

p. uč. Lenka Kopřivová:Kromě dovolené budu odpočívat a ve škole připravovat vše potřebné na nový 

školní rok. 

Karolína Suchorová (6. A): Opalovat se, plavat v bazénu a určitě jezdit na výlety. 

 

Věříme, že se jim všechny plány i přání vyplní, a přejeme, ať si dvouměsíční volno užijete i vy 

ostatní!!!!   

 

                                                                                                                  

Zuzana Příkopová, Sára Klimková (6. A)  
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Něco pro nejmenší  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Vtipy na prázdniny 

Co dělá lenochod, když hoří les? …Hoří taky. 

Co jsou to středoškoláci? …. To jsou školáci, kteří chodí do školy 

pouze ve středu. 

Proč je měsíc tak bledý? …. Protože celou noc nespí.  

 

 
                                                                                                    Anna Neničková, Viktorie Selucká (6. B),

       Simona Slivková (7. B) 

 

 

Správná řešení: str. 6 BRATISLAVA, str. 7 ANGLIE, POLSKO, NĚMECKO, ČESKO, IRSKO, BELGIE, DÁNSKO 

 str. 10 (osmisměrka) PODKOVA 

Výherci z minulého čísla:  Adam Jandora, Kristýna Strmisková (2. tř.), Erik Mareček (3. tř.)       


