
 



My se neučíme jen v lavicích   

My rádi poznáváme! 
 

 

Návštěva knihovny – 6.A, 6.B 

 

V knihovně jsme si povídali o svátcích, které se slaví v prosinci. Dále jsme se dozvěděli, co 

znamenají. Například, že svátek svaté Barbory byl děsivý. Byl děsivý tím, že všechny 

Barbory ve vesnici si vzaly na hlavu děsivou masku, která připomínala dlouhý zobák. U sebe 

měla každá Barbora i nůž, kterým děti strašila. Hodně nového jsem se dozvěděl. 

           Štěpán Skalák 

 

Dne 7. 12. 2017 šly 6. třídy do knihovny na přednášku o předvánočních, vánočních i 

povánočních tradicích. Zjistili jsme, že v Itálii naděluje dětem dárky čarodějnice La Befana. 

Vyplňovali jsme různé křížovky a kvízy. První tři z nás, kteří správně vyplnili kvíz, dostali 

sladkou odměnu. Zkoušeli jsme si i vánoční tradice. Každý z nás si vybral jeden hrníček a 

podle toho, co se pod ním skrývalo, to nás má v novém roce čekat. Např. prsten znamená, že 

se do roka vdáme a třeba dudlík, ten znamená miminko. Rozkrajovali jsme jablka, ve kterých 

jsme uviděli hvězdičku. Rozlouskli jsme i pár oříšků, které nebyly vůbec zkažené. Všichni 

jsme si ten den užili. 

          Natálie Mičunková 

 

  



Návštěva Střední průmyslové školy v Šumperku – 9.A, 9.B 

V pátek 1. 12. 2017 se třídy 9. B a 9. A vypravily společně za doprovodu paní učitelky 

Churavé a pana učitele Káni na Střední průmyslovou školu do Šumperka. V rámci 

matematické gramotnosti jsme si zde měli vyzkoušet různé úkoly a programy. 

Asi v 8:15 jsme dorazili ke škole a tady nás přivítala paní učitelka. Ukázala nám, kde si máme 

odložit věci a poté nás odvedla do odborné učebny. Na úvod nám představila všechny obory, 

které se na této škole učí, tj. elektrotechnika, grafický design, informační technologie, 

průmyslový design, strojírenství a technické lyceum. Pak nás rozdělili na dvě skupiny. Jedna 

šla do počítačové učebny a druhá zůstala v odborné. V počítačové učebně nám žáci střední 

školy představili jejich firmu a poté jsme plnili úkoly, které byly zaměřeny na domácí 

rozpočet, příjmy a výdaje. Asi po hodině a půl se skupinky žáků prohodily. Než došlo na 

prostřídání, měli jsme čas se nasvačit. Po občerstvení přišel na řadu program v odborné 

učebně. Ta byla rozdělena na 4 stanoviště, které zastupovaly určité obory. U prvního byl 

průmyslový design. Tady nám dali papírky s příklady a my jsme doplňovali znaménka a 

zkoušeli prolínat své obličeje v pruhovaném zrcadle. Na druhém stanovišti byla 

elektrotechnika. Zde jsme se pokusili roztočit cívku a naprogramovat soubor do počítače. 

Třetí stanoviště bylo věnováno oboru technické lyceum. Pomocí dřevěných vaniček s 

magnety jsme poskládali cestičku tak, aby spuštěná kulička jela co nejpomaleji, pokoušeli 

jsme se zavázat tkaničky pomocí kleštiček. Informační technologie byla posledním 

stanovištěm. Na počítači jsme vyplnili test, který se týkal základních znalostí s internetem. Na 

závěr pořadatelé vyhodnotili nejlepší z nás a odměnili je drobnostmi. Celá akce se nám moc 

líbila. Někteří si zde dokonce našli své budoucí obory. 

Patrik Babinet a Ondra Lümel, 9.B 

 



Sdílení dílen – zednické a dřevařské práce – chlapci 8. A, 8. B 

Ve středu 13. 12. 2017 strávili chlapci 8. ročníku přes 4 hodiny v Rapotíně na odloučeném pracovišti 

Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk.  

Cílem této návštěvy bylo chlapcům přiblížit učební obory, které tato škola poskytuje a to zejména v 

dřevařském odvětví. Po příchodu se chlapců ujal p.Páleník – vedoucí pracoviště, který chlapcům 

nejprve ukázal celý areál, práci učňů a zařízení. Poté se všichni vydali ven nařezat větve a chlapci 

začali pod vedením p.Páleníka vytvářet výrobek – zasněžený stromeček. Naši žáci si tak mohli 

vlastnoručně vyzkoušet práci se dřevem, vrtání, práci s pilkou, řezání či lepení. Všem chlapcům se 

výrobek zdařil. 

 

A jaká byla reakce žáků? 

Po celém areálu nás provázel příjemný pán, který nás se vším seznámil. Ukázal nám celou budovu a 

vysvětlil, jak fungují různé stroje. Například obrovský stroj na vyrábění briket, který stojí asi 2 miliony 

korun. Poté jsme šli nařezat větvičky a vyrábět stromeček. Nejprve jsme provrtali větvičku a kmen, 

kam jsme dále nasazovali měděnou tyčinku a takhle jsme dále skládali do tvaru stromečku. Stromek 

jsme potřeli lepidlem a to celé jsme posypali umělým sněhem. Než jsme uklidili pracoviště, lepidlo na 

stromečku zaschlo a my si tak mohli pohodlně stromeček odnést sebou domů. Moc jsme si to užili a 

náramně se nám tam líbilo.  

 

 



Výlet do adventní Vídně – 9.A, 9.B (+ 8.A, 8.B) 

V pátek 15. 12. 2017 jsme vyrazili za brzkého rána navštívit ,,nedalekou“ Vídeň ve vánočním 

rouchu ve složení žáků z 8.A, 8.B, 9.A, 9.B. Po 3,5 hodinové jízdě autobusem jsme dorazili 

do středu města na Dunaji. 

Cestou vyzdobenými ulicemi jsme spatřili spoustu památek, pomníků, katedrál a domů. Po 

prohlédnutí kulturní stránky metropole jsme zamířili na lampami prosvícené vánoční trhy plné 

dobrot a suvenýrů. Žáci se zde občerstvili, použili v praxi vědomosti z německého jazyka a 

ochutnali rakouské speciality. 

Po nějaké době nás začal tlačit čas. Vypravili jsme se zpátky k autobusu rozzářenými 

uličkami. Na výlet budu dlouho vzpomínat. A budu šťastný, pokud dostanu možnost si to za 

rok zopakovat. 

Jakub Černohous, 8.B 

 

  



Adventní Vídeň 2017 

 

Dne 15. 12. 2017 jeli žáci 8. a 9. tříd na školní zájezd do Vídně. Zájezdu se zúčastnilo 47 žáků 

a 4 učitelé. Sraz byl v Rapotíně u kostela v 6:50 hodin. Nastoupili jsme do autobusu a usadili 

se na svá místa. Po dvou hodinách jízdy jsme zastavili na hranicích se občerstvit, zde jsme se 

zdrželi asi půl hodiny. 

Ihned po příjezdu do Vídně jsme si vzali s sebou potřebné věci na celý den a šli jsme 

poznávat s paní průvodkyní historickou Vídeň. Navštívili jsme Dóm sv. Štěpána, Hofburg, 

radnici a krásné vánoční trhy. Na trzích si žáci koupili různé cukrovinky a drobnosti, které 

v Česku nemáme.  

V 17:00 byl odjezd zpátky do Rapotína. Po dvou hodinách jsme si udělali opět krátkou 

přestávku. Žáci si mohli zajít do KFC nebo McDonalda, kde si nakoupili jídlo. Ve 22:00 byl 

příjezd zpět do Rapotína, kde si nás převzali rodiče.     

           žákyně z 8.A 

 

Vánoční besídka - všichni 

Dne 22. 12. 2017 se všichni žáci 2. stupně první dvě hodiny učili a protože zbývaly dva dny 

do Vánoc, čili byl poslední den školy, měli poté všichni žáci besídku. Přinesli si cukroví, 

pouštěli vánoční koledy a tak dále. Někteří si přinesli z domu cukroví a namáčeli jej do 

čokolády. MŇAM! Třída 6. B udělala společně Rafaello kuličky, které rozdali po celé škole. 

Byl to opravdu krásný den před Vánoci! Po besídce šli žáci na oběd, kde si pochutnali na 

řízku s kaší a čokoládové figurce. Po obědě jsme konečně odešli domů natěšení na neděli! 

Tereza Kašparová 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jak nám to jde v soutěžích 

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE TŘÍD 
 

  

Třída 
Podzimní 

sběr  
Pingpongový 

turnaj 
Vánoční 
výzdoba 

Celkem 
bodů 

Průběžné 
pořadí 

6.A 900 650 1000 2550 3. 

6.B 800 750 800 2350 4. 

7.A 700 1000 900 2600 2. 

7.B 600 800 900 2300 5.-6. 

8.A 0 850 800 1650 8. 

8.B 500 900 900 2300 5.-6. 

9.A 400 700 800 1900 7. 

9.B 1 000 950 1000 2950 1. 



 
 

Výsledky školního kola soutěže SEARCH IT  

8. ročník 2017/2018 

 

Pořadí Jméno a příjmení Třída Celkový počet bodů z 30 

1. Patrik John VIII.A 24 

2. – 4. 

Adam Novák VIII.A 

23 Dominik Osladil VIII.A 

Karel Mareček VIII.A 

5. Jiří Uhrin VIII.A 22 

6. František Juráň VIII.A 21 

7. – 9. 

Adéla Končická VIII.B 

19 Eliška Krobotová VIII.B 

Kateřina Prosserová VIII.B 

10. Daniel Stoncel VIII.A 18 (37´) 

11. Kamil Krahula VIII.A 18 (40´) 

12. Adéla Bartošová VIII.B 18 (45´) 

13. Markéta Misiorzová VIII.A 17 (28´) 

14. Daniel Dvořák VIII.B 17 (45´) 

15. Simona Dittrichová VIII.A 16 

16.  Anežka Kocůrková VIII.A 15 (41´) 

17.  Klára Rajwová VIII.A 15 (43´) 

18.  Anna Hamříková VIII.A 14 (42´) 

19. – 21. 

Adéla Dvořáková VIII.B 

14 Anna Žáková VIII.B 

Jakub Černohous VIII.B 

22.  Adéla Roztomilá VIII.B 12 

23. Denisa Korbářová VIII.A 11 (35´) 

24. – 26. 

Karolína Mašková VIII.B 

11 Sabina Andělová VIII.B 

Simona Töröková VIII.B 

27. Aneta Albertová VIII.A 10 (36´) 

28. Tomáš Doležal VIII.B 10 

29. Miriam Zálešáková VIII.B 8 

30. Kamila Krywdová VIII.A 7 

31. – 32. 
David Janků VIII.B 

6 
David Žák VIII.B 

33. Antonín Bartoš VIII.B 3 

   

 

 

 



 

Výsledky školního kola soutěže SEARCH IT  

9. ročník 2017/2018 

Pořadí Jméno a příjmení Třída Celkový počet bodů z 30 

 Kateřina Aiglová IX.A 28 

2. Jan Hudec IX.A 27( lepší čas) 

3.  Patrik Babinet IX.B 27 

4. – 5. 
Oldřich Neoral  IX.B 25 

 Petra Bendová IX.A 

6. Klára Šofrová IX.A 24 

7.  František Václavský IX.A 21 (lepší čas) 

8. – 10. 

Adéla Kosová IX.B 

21 Barbora Skopalová IX.B 

Ondřej Lümel IX.B 

11. – 14. 

Aneta Gronychová IX.B 

20 

 

Barbora Žaitliková IX.B 

Karolína Tilcerová IX.A 

Michal Januš  IX.B 

15. Antonín Čech IX.B 19 

16. – 19. 

Bára Buriánková IX.B 

18 

 

Kvido Kedroníček IX.B 

Nikola Dokoupilová IX.B 

Sára Cislická IX.B 

20. Jan Baláž IX.B 16 

21. – 25. 

Jakub Vaňatka IX.A 

15 

 

Karel Rajwa IX.B 

Ladislav Pakr IX.A 

Petra Doleželová IX.A 

Šárka Chmelařová IX.A 

26. Klára Minářová IX.B 14 

27. – 28. 
Tomáš Troják IX.A 13 

Viola Dujková IX.A 13 

29. – 31. 

Jakub Račák IX.B 

12 Nikola Michutová IX.B 

Václav Koval IX.B 

32. Filip Ondráček IX.A 10 

33. – 34. 
Kristýna Odrtrčilová IX.B 

8 
Veronika Pavelková IX.A 

 

 

 

 



Zábava 

 

Hádanky 

 
Chodí v koruně, král není, 
nosí ostruhy, rytíř není, 
má šavli, husar není 
k ránu budívá, ponocný není.   
                                                        

 
 
 
Máme spoustu kočiček, 
ani jednoho kocoura. 
Máme spoustu kočiček, 
ani jedna nekňourá.   
                                       

 
 
K obloze se tyčí, 
na vysoké tyči. 
Malá ale stačí, 
pro rodinku ptačí. 
                                    

 
 
Děravý hrníček, 
a v něm hlína. 
Brambořík se z ní,  
ke slunci vzpíná 
                          

 

 

 

Víš, jak se veš udrží na pleši?       

 

Jak se dá pomocí vody získat světlo?      

 

Co bylo první – kuře nebo vejce?         

            

kohout 

Kočičky ve váze 

Špaččí budka 

květináč 

Umyjeme okno 

Vší silou 

Vejce. Dinosauři již kladli 
vejce, ale kuřata v té 
době nebyla. 



            

                                                  Křížovka 

 

 

  

Řešení: Hledej pramen vody 



 


