
Poškolák 
 

 

 

1. vydání       2017/2018 



Vážení čtenáři, 

tak jako v předchozích letech, tak i v tomto školním roce se můţete těšit na pravidelné vydání 

Poškoláka. 

 

KDY?  

kaţdé čtvrtletí (listopad, leden, duben, červen) 

 

KDE? 

časopis je rozdán do kaţdé třídy v tištěné formě 

na webových stránkách naší školy www.skolydesna.cz v sekci Školní časopis, kde je moţné nalézt 

všechny předchozí vydání od školního roku 2010/2011 

 

CO? 

časopis o dění v naší škole 

výsledky ţáků v soutěţích  

zábava 

představení vlastní tvorby ţáků  

 

KDO? 

Na časopise se podílí ţáci 2. stupně v Petrově nad Desnou při Ţákovské radě. 

Ve školním roce 2017/2018 pracuje ţákovská rada v tomto sloţení: 

 VI.A - Tereza Kachtíková, Štěpán Skalák 

 VI.B - Tereza Kašparová, Natálie Mičunková 

 VII.A - Adriana Nosálová, Samuel Jankowski 

 VII.B - Šimon Gajdoš, Michal Navrátil 

 VIII.A - Markéta Misiorzová, Simona Dittrichová 

 VIII.B - Sabina Andělová, Daniel Dvořák 

 IX.A - Viola Dujková, Karolína Tilcerová 

 IX.B - Bára Buriánková (místopředsedkyně), Jakub Račák (předseda) 
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Nový školní autobus 

 

Nemůţeme začít jinak neţ tím, ţe představíme náš nový skvělý školní autobus.  

 

 

Ve spolupráci s firmou Forza servis, která zabezpečuje přepravu ţáků naší školy, byl pořízen autobus, 

který odpovídá přísnějším bezpečnostním normám. Autobus Mercedes Citaro je vybaven 

samonavíjecími pásy na všech sedadlech, je v nízkopodlaţním provedení i s nájezdovou plošinou pro 

vozíčkáře, celková kapacita autobusu je 60 osob. K dispozici řidiči je vnitřní kamerový systém a 

automatická blokace autobusu, který při otevřených dveří sám zabrzdí. Autobus má ţlutou barvu, která 

je typická pro školní autobusy a má zvláštní označení, které je zvýrazněné oranţovým výstraţným 

světlem. 

 

Autobus začal slouţit hned od prvního dne školního roku 2017/2018 a věříme, ţe bude slouţit ke 

kvalitnímu zabezpečení školní výuky na naší svazkové škole.  

 

Tímto ţádáme ţáky  o dodrţování podmínek, se kterými byli bedlivě seznámeni. Všichni si přejeme, 

aby nám autobus slouţil co nejdéle a v co nejlepším stavu.  
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Seznamovací akce Go pro naše nové žáky 

 

Na akci GO se mi nejvíce líbily hry v týmech jako například společná podpora. Na 

pokoji byla vždy zábava, nikdy jsme se nenudili. Snídaně, obědy i večeře nám všem 

chutnali. Výlet na Tři kameny byl namáhavý, ale všichni jsme ho zvládli. Cestou na 

Tři kameny jsme hráli hry (bomba, nálet, povodeň). Ondra jako vždy vylezl až 

nahoru na strom a pak nevěděl jak dolů.  Pan učitel si domů odnesl plno hub. 

Bohužel ale do smaženice přimíchal hořčák, což pro pana učitele nebylo dobré. 

Všechny to doufám bavilo a někteří by to chtěli dokonce i zopakovat. Na akci GO 

jsem si to užila, nevím jak ostatní ale pro mě to byl zážitek. 

Terezie Brabcová 6.A 
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Evropský den jazyků 2018 

 

Na středu 27. 9. 2017 připadl na 2. stupni základní školy v Petrově nad Desnou Evropský den 

jazyků. V tento den se ţáci učili dvě hodiny netradičně a to formou projektového vyučování. 

Pro letošní školní rok bylo zvoleno téma Osobnosti a vynálezy významných evropských států.  

Cílem projektového vyučování bylo zmapovat slavné či významné osobnosti dané země a 

zejména poukázat na vynálezy. U vynálezů se ţáci měli pokusit zjistit, zda v dané zemi nebyl 

vynalezen či objeven nějaký materiál/látka/detail/vzor či cokoli, co souvisí s oblečením.  

 

Vyhodnocení 

Vyhodnocení projektů nebylo vůbec snadné (jako kaţdý rok), protoţe všechny projekty byly 

zdařilé. Byla hodnocena úprava, vizualizace, pouţití jazykových prostředků a volba 

informací.  

1. 6.B Velká Británie 

2. 7.B Česká republika 

3. 8.A Švýcarsko 

4. 9.A Chorvatsko 

5. 8.B Rakousko 

6. 9.B Irsko 

7. 7.A Skotsko 

8. 6.A Lichtenštejnsko 
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Podzimní sběr papíru 

 

                                 

 

 

 

 

 

CELKEM  JSME  NASBÍRALI  3 967 kg 

 

Top 10 sběračů 

 

 

 

 

 

  

Třída 
Podzimní 

sběr - body 

Celkem 

(kg) 

Průměr na 

žáka (kg) 

6.A 900 1 050 55,3 

6.B 800 460 30,7 

7.A 700 428 26,8 

7.B 600 311 20,7 

8.A 0 0 0 

8.B 500 195 9,3 

9.A 400 114 5,7 

9.B 1 000 1 409 58,7 

Pořadí Jméno žáka Třída Počet 

nasbíraných 

kilogramů 

1. Hana Popelková 6.A 659 

2. Jakub Račák 9.B 385 

3. Karolína Juřicová 7.B 259 

4. Olda Neoral 9.B 231 

5. Aneta Gronychová 9.B 230 

6. Václav Koval 9.B 222 

7. Adriana Nosálová 7.A 159 

8. Adam Churavý 7.A 154 

9. Tereza Kachtíková 6.A 124 

10. Kvído Kedroníček 9.B 96 
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Exkurze 9.B do Prahy 

V pátek 29.září se 9.B vydala společně s paní učitelkou Ivonou Loubalovou a paní 

učitelkou Věrou Šebestovou v rámci dějepisu a výchovy k občanství do hlavního 

města Prahy. 

Sraz byl v Šumperku na nádraţí v 5.50, kde se všichni odebrali do vlaku, který nám 

jel v 6.10. V Zábřehu jsme přestoupili na vlak, a pak hurá rovnou do Prahy. Na 

místo jsme dorazili asi o půl deváté. Po příjezdu jsme šli na metro, kde jsme sice 

chvíli bloudili, ale nakonec jsme trefili správnou cestu a ocitli se pod Praţským 

hradem. Zde jsme navštívili chrám sv. Víta a Vladislavský sál. Jakmile nám 

prohlídka skončila, sedli jsme si do zahrady pod hradem. Poté následoval přesun do 

Poslanecké sněmovny. Zde nám pustili krátké video o její historii, a jak to probíhá 

dnes. Paní průvodkyně nám umoţnila vstoupit i do místnosti, kde se vše odehrává. 

Po prohlídce jsme odešli na oběd do McDonaldu. S plnými břichy vedly naše kroky 

směrem na Karlův most. Po malých skupinkách jsme postupně přešli celý most, 

kde náš spoluţák Kuba zatouţil po trošce exotiky a vyfotil se s vietnamskou 

slečnou.  Následně naše kroky následovaly pomalu zpátky na hlavní nádraţí, po 

níţ jsme se zastavili na Staroměstském a Václavském náměstí. V 17.25 jsme 

nasedli do vlaku a jeli směrem zpátky domů. 

Kolem půl osmé jsme dojeli na nádraţí. Zde skončila celá akce. Výlet do Prahy se 

nám moc líbil a děkujeme paní učitelce Loubalové a paní učitelce Šebestové za 

skvělé provedení po Praze. 

 

Barbora Ţaitliková a Aneta Klára Gronychová, 9.B 
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 Pro bystré hlavy…. 

…nejprve něco na zahřátí…. 

    P        L         O       T       O      B 

    E        O         K       R       L      O 

    S        M        O       A      O      N                                        

    L         K         N       K      V       B 

    E        O         O       A      O      Ó 

    S         L          S       Ř      E       N 

    K        O         L       Á       Č       E 
               D.Dvořák, 8.B 

30 

18 

2 

? 
 

 

S.Andělová, 8.B 

Najdi následující 

slova:  

Pes 

Lom 

Les 

Koláč 

Bonbón 

Olovo 

Trakař 

Kolo 

Oko 

Nos 

V
ýsled

ek: 

1
6
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LOGICKÉ ÚLOHY 

1) Jeden král neměl ţádného syna, ale manţelka mu porodila několik dcer. Všechny dcery byly 

blondýnky, aţ na dvě. Všechny dcery byly brunety aţ na dvě. Všechny dcery byly zrzky, aţ na dvě. 

Kolik přesně měl král dcer? 

2) Pokud hodíte správně bumerang tak se k vám vrátí. Spousta lidí to umí a vlastně na tom nic není. 

Dokáţete ale hodit míček tak, aby se vám vrátil? Míček při tom nesmí do ničeho narazit, nesmí být k 

ničemu připevněný a nikdo jiný se ho nesmí dotknout. 

3) Ve 3 hodiny ráno se u tvých dveří nečekaně objevili rodiče, protoţe s tebou chtěli posnídat. Ty jsi 

měl/a pouze tyto ingredience pro přípravu snídaně: marmeládu, med, víno, chléb a sýr. Co jsi otevřel/a 

jako první? 

4) V košíku je šest jablíček. Jak rozdáte jablíčka šesti dětem tak, aby jedno jablíčko zůstalo v košíku? 

Kaţdé dítě musí dostat celé jablíčko. 

Řešení 

1) Král měl přesně tři dcery. 

Jednu blondýnku (další dvě nebyly blond), jednu brunetku (další dvě nebyly brunety) a jednu zrzku 

(další dvě nebyly zrzavé). 

2) Míček musíte hodit přesně nad sebe. Díky gravitaci se k Vám vrátí. 

3) Jako první byste měli otevřít oči. Ve tři ráno je nejpravděpodobnější, ţe spíte, a abyste mohli něco 

dělat, je důleţité otevřít oči. 

4) Pěti dětem dáte jablíčko do ruky a šestému dáte jablíčko v košíku. 
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Napiš kraje a krajská města 

 

 

Řešení 

 



11 
 

Školní tvorba 

 

ZIMA 

Zima přišla do vesnice 

A stou zimou chumelenice.  

Všude padal sníh,  

Lidé jeli na saních.          

 

Máma, táta i Apolena, 

Všichni spadli na kolena. 

Bílá zima je tu zas  

moţná přijde děda Mráz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špičková Eliška 6.B  
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Bílá zima tu nyní je, 

podzim jel do teplého kraje. 

všude kolem sníh spadl 

a já do něj s radostí zapadl. 

 

Děti se radují  

a vzájemně se koulují, 

staví sněhuláky 

bílé panďuláky. 

 

Ze svahu jezdí dolů, 

poté vyběhnou nahoru. 

Vánoční tradice plní  

A smutno jim není. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mičunková Natálie 6.B. 
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ZIMA 

Jednoho dnes z rána, 

Hlasitě zavrzala brána. 

Je to bílou, zimou, 

Bývá v ní zima většinou. 

 

Děti se těší na nadílku, 

Upečeme sladké cukroví,  

Z mouky cukru a bílku. 

Z půstu všichni hladoví, 

 

Aby viděli zlaté prasátko, 

 V betlémě je jedno malé jehňátko. 

A v jesličkách leží batolátko, 

Vypadá jako neviňátko, ale je to kouzelné děťátko.  

 

 

 

 

 

 

 

Höhlová Michaela 6.B.  
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VÁNOČNÍ 

VÝZDOBA 
 

Vyhodnocení proběhne ve středu 

20.12.2017 

 

Nic nelepit na okna a dveře 

 

Svíčky - NE 
 


