
Milí čtenáři,
uběhlo čtvrt roku a my jsme tady s 
novým číslem Poškoláka. S novým 
číslem přišly i změny a novinky v 
podobě nové redakce,  vzhledu  ča-
sopisu a nových témat, o kterých se 
budete moci dočíst. V každém vy-
dání objevíte rozhovor s učitelem na 
aktuální téma, dozvíte se něco zají-
mavého o zájmech a koníčcích svých 
spolužáků. Pro milovníky angličti-
ny se v časopise objeví i článek v an-
gličtině. Těšit se můžete i na oblíbe-
nou rubriku s hádankami a rébusy. 
Přejeme příjemné čtení !
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Jako každý rok se změnilo osazentstvo školní rady. Ve školním roce 2018/2019 jsou to 
tito žáci:

VI. A - Veronika Turková, Lukáš Václavek
VI. B - Adriana Albertová, Tadeáš Hudec
VII. A - Anna Šviková, Hana Popelková

VII. B -Tereza Kašparová, Natálie Mičunková
VIII. A - Václav Merta, Samuel Jankowski

VIII. B - Karolína Juřicová, Amálie Kašíková
IX. A - Simona Dittrichová, Markéta Misiorzová

IX. B -Sabina Andělová, Daniel Dvořák

       Předsedou je : Simona Dittrichová  Místopředsedou : Sabina Andělová
 
V letošním školním roce se kvůli nízkému zájmu neotevřel novinářský kroužek, ve kte-
rém se vytvářel tento časopis. Letos budou přispívat články do časopisu žáci školské rady. 
Vedení časopisu má na starost pí. asistentka Bára Třetinová.

Pokud byste měli chuť nebo nějaký zajímavý námět, který by se mohl objevit v časopise, 
kontaktujte nás na email b.tretinova@seznam.cz

Adventní Vídeň
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Es weihnachtet…   
 Jako tradičně i letos jsme se s žáky 8. a 9. tříd vydali 7. prosince 2018 navštívit adventní 
Vídeň. Sváteční rakouská metropole nás přivítala slunečným počasím, a tak procházka 
zahradním komplexem barokního zámku Schönbrunn byla příjemným začátkem naše-
ho zájezdu. Při prohlídce centra města, doplněnou o zajímavý výklad paní průvodkyně, 
jsme nejen obdivovali, ale i fotografovali nejznámější historické památky. Většina dětí 
se však nejvíce těšila na návštěvu vánočních trhů, které patří k nejstarším v Evropě. I 
tentokrát jsme zvolili vesničku na Maria – Theresien – Platz, kde vládla opět kouzelná 
atmosféra. Všudypřítomná vůně nás přinutila ochutnat jedlé kaštany, pečené brambo-
ry, perníčky či langoše a „přiťuknout si“ horkým punčem nebo čokoládou. Samozřejmě 
jsme nezapomněli ani na dárečky pod stromeček. Pohádková výzdoba v ulicích nám pak 
osvětlila zpáteční cestu k autobusu. Děkujeme všem zúčastněným za pohodu, SRÚDu 
za velkou finanční pomoc při realizaci výletu. Myslím, že jsme si ho patřičně užili!

Ilona Loubalová



Výlet do Pražské zoo
 Čtvrtek 5.10.2018 je datum, kdy 
jsme se jako 7.A. vypravili na pohodový 
výlet do Pražské zoo. Ráno jsme se shro-
máždili na nádraží a nastoupili do vlaku. 
Ve vlaku nás čekala 2 hodinová cesta plná 
srandy, dokázali jsme se totiž rychle za-
bavit. Bylo tam i nějaké to přestupování z 
vlaku na vlak. 
 Jakmile jsme byli v cíli, šli jsme asi 10 
minut pěšky směrem k zoo. Když už jsme 
byli v zoo, pan učitel nám předal vstupen-
ky a mohli jsme jít konečně dovnitř. Bylo 
tam tolik zajímavých zvířat, ale my jsme 
měli namířeno k našemu průvodci. Došli 
jsme tedy za průvodcem a ten nám ukázal 
největší žirafu co v Pražské zoo mají, jme-
noval se Johan. K němu jsme chodili po 
skupinkách asi po pěti, než se vystřídali 
úplně všichni.Nejlepší na tom bylo, že

jsme mu mohli dát pár jeho pamlsků. 
 Po návštěvě Johana jsme se vyda-
li směrem k údolí slonů. Měli tam i nové 
malé slůňe. Na tomto místě byl i takový 
malý obchod, u kterého jsme si dali asi 30 
minut rozchod, aby jsme se mohli kouk-
nout na zvířata, které budeme chtít. Měli 
jsme i rozchod 2 hodiny. Já jsem šla na la-
novku. Nahoře to bylo krásné a hlavně tam 
byl velký výhled na celou zoo.
 Dál jsme se všichni zase sešli a vy-
razili ven ze zoo. Cesta ve vlaku už neby-
la jako předtím, protože jsme byli všichni 
unavení a těšili jsme se domů do postele. 
   Když jsme dorazili na nádraží už 
byla tma. Rozloučili jsme se a jeli domů.
Výlet do Pražské zoo byl dalším skvělým 
zážitkem do sbírky. Už se těším na další 
výlety, které nás se třídou čekají.

Martina Bendová

Jazykový pobyt v Rakousku
 Ve dnech 22.-24. října 2018 se zájemci z naší školy vydali na 3denní jazykový a 
poznávací pobyt do Rakouska. Uchvátily nás památky a nádherná příroda, proto pro nás 
bylo zdokonalování německého jazyka více zajímavé.
 Byli jsme ubytováni v mládežnickém hostelu v Bad Ischl, kousek od zimního sídla 
císařovny Sissi. Na pokojích jsme se dobře zabydleli, byla tam spousta zábavy.  

Po celou dobu pobytu nás vozil šikov-
ný pan řidič. Také jsme se projeli lodí 
při západu slunce.
S Rakouskem jsme se rozloučili ex-
kurzí v Solných dolech v Hallstadtu. 
Třídenní výlet se nám velice líbil. Do 
Rakouska bychom se chtěli znovu 
vrátit.

Děvčata z IX. B
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Who killed Barbie ? 
 When the cleaner was cleaning in the disco club „Night life“ she found dead Bar-
bie in the bathroom. Barbie was lying in the pool of blood. She had a knife in her heart. 
The cleaners screamed „Aaaaah! Help please!” The owner heard them and ran into the 
bathroom. „ Oh my god“ he said and called a detective. The detective came to the disco 
club. His name was Mr. Bean. He was very inteligent and clever. „So, when did you find 
her?“he asked the cleaner and stumbled over the Barbie’s body. „I don’t know, maybe at 
nine o’clock“replied the clea-
ner.„Hmmmm! can you find me the 
list of men who date her?.“ „Yes“ rep-
lied the owner proprietor. „Here you 
are.“
 The detective found men’s tele -
phone numbers and called.  Bean heard
three men. James said that he left
the club at nine clock and Barbie was 
still alive. Arthur left the club at eleven 
o’clock and he said, that she was very 
energetic. And John said. „While I was leaving her room, there was a man in the ves-
tibule, that was waiting for her. He looked very angrily. „ He was waiting for Barbie I 
guess. He may wanted to kill her“

 
 The detective went back to the club. „Do you know if Barbie had any fami-
ly relatives?“ „Yes, she has got a sister Katie“replied the cleaner. „Okey, thank you“.
While Bean was driving from the club to Katie, he was thinking about a possible 
murderer. „ John, James and Arthur weren’t the last who were speaking to her. Ka-
tie wasn’t looking sad and confused. She had a secret that she didn’t tell the detecti-
ve. When Bean left her house, she was calling some man. Bean went outside be-
hind her house and looked into her window.  Suddenly he heard their conversation. 
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Bean was very surprised. Now he knew who the murderer is.

 He decided, to invite Katie and her boyfriend, But she didn’t know it too. Both 
were surprised, when they met us. „Let’s go“said Bean. „So Katie, Barbie was your sister. 
What kind of relationship did you have? „ „She was very stupid older sister, so she wasn’t 
my best friend, but I didn’t kill her !“  „I know“ replied Bean. „ Because Ken killed Bar-
bie!“  „What?!“Katie and Ken were shocked. „ Yes, you discovered that Barbie was wor-
king in the night club, because you still loved her, you were very angry“.  „Yes, it’s true. 
I didn’t control myself “The clever detective Mr. Bean resolved his first criminal case.

The end
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Kateřina Prosserová a Adéla Končická 



 Venku to vypadá spíše jako na podzim než na vánoční počasí. Děti nedo-
čkavě čekají na první sníh, maminky u trouby nervózně pozorují cukroví, babič-
ky pletou svetry a tatínci s paličkou v ruce koukají na nevinného kapra ve vaně.
 Domy jsou vyšperkované krásnými barevnými světýlky a nejrůznějšími oz-
dobami, okna oslňují kolemjdoucí vysokým leskem. Lidé trnou nad slevami v elek-
tru již od listopadu, aby nakoupili nejlepší dárky za „super“ cenu. Všude je slyšet 
smích dětí, které se radují, když si hrají s kamarády. Nejkrásnější období v roce je tu!
  Dokonce začínají padat první vločky sněhu. Děti se radují ještě více a skotačí di-
voce do chvíle, než propuknou v první pláč, jakmile ti malí neposedové uklouznou na 
zamrzlém chodníku nebo je „sundá“ dobře mířená sněhová koule. V den Vánoc při spo-
lečné večeři je nejkrásnější být se svojí rodinou. Nikdo by v tento den neměl být sám. 
 Vánoce jsou plné klidu a pohody, ale někdy to nemusí být to pravé oře-
chové. O Vánocích nezáleží jen na dárcích, ale hlavně na vzájemném pochope-
ní, porozumění a hlavně o tom klidu a štěstí, aby doma neprobíhaly hádky, ale aby-
chom všichni byli šťastní a plní dobré nálady, a to nejen o Vánocích, ale po celý rok.

Martina Anna Skoumalová 7.A

Střípky z Vánoc

5



Martina Anna Skoumalová 7.A

Exkluzivní rozhovor přímo z terénu
pan učitel Petr Nitsche

Jak se Vám líbí u nás na škole? V jaké tří-
dě se Vám líbí nejvíce? 
Na škole jsem spokojený a určitě bych tu 
do budoucna ještě nějaký rok rád strávil. 
Asi nemůžu říct, že se mi v nějaké třídě 
líbí nejvíce. Je to každý den jiné, záleží na 
náladě jak v té třídě, jak mojí.

Jak jste si užil Vánoce a svátky?
 Vánoce a svátky jsem si užil. Bylo to ta-
kové potřebné a zasloužené volno. Takže 
jsem se učil, odpočíval a trávil čas s rodi-
nou.

Raději dárky dáváte či dostáváte? A radši 
hmotné nebo zážitky? 
Dárky raději dávám. Rád je taky dostá-
vám, ale prostě raději je dávám. Je jedno, 
jestli hmotné dárky nebo zážitky, spíše zá-
leží pro koho to je. Jsou lidi, kteří zážitek 
neocení a naopak jsou takoví, kterým zase 
ty hmotné věci nic moc neříkají. Hlavní 
prostě je, že to dotyčnému udělá radost a 
vybírám podle toho, jak ho znám, co vím, 
že ho potěší.

Jaký je Váš nejoblíbenější film/seriál?  
Uf. Tak to bude trochu složitější. Oblíbe-
ných seriálů je spoustu a filmů ještě více. 
Ale když bych měl něco vybrat, tak ze se-
riálů např. Přátelé, Teorie velkého třesku a 
Sherlock. Z filmů by to byl Matrix, Pokoj-
ný bojovník a třeba Poslední samuraj. Ale 
obecně mám radši knihy.

Co nejraději děláte ve volném čase? 
Čtu, poslouchám relaxační (chill) hudbu, 
hraji na kytaru, sportuji (nejraději běh a 
workout), občas si rád i něco zahraji, těším 
se až budu mít čas na Zaklínače (přečetl 
jsem všechny knihy) a hlavně na léto kdy 
chodím relaxovat do parku natáhnout slac-
kline a pobýt pár hodin na vzduchu.

Jak dlouho děláte instruktora na táboře?
 Na táboře jsem začínal asi před 8 lety. Po-
máhal jsem tátovi spravovat chatky apod. 
Asi o dva roky později jsem se tam sezná-
mil s instruktory a brigádníky ze Šumper-
ka, začal jsem dělat instruktora a od té doby 
jsem tam trávil každé léto. Teď to bude sed-
mý rok jako instruktor jinak už asi 4 roky 
také programy vymýšlím a vedu jako šéfin

Otázky vymýšlely Simona Dittrichová a Markéta Misiorzová
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Scary day

Kloboukový den
 Soutěž, ve které bylo hlavním úkolem mít klobouk nebo kšiltovku.  Spousta tříd 
měla v tento den na hlavě klobouky a kšiltovky v různých barvách, tvarech a velikostech. 
Objevily se slaměné, čarodějnické i kovbojské klobouky. Zapojili se i někteří učitelé. Ten-
tokrát se bodově nejlépe umístila třída 7. B. 

 Natálie Mičunková

Pyžamový den
 Dalším skvěle vybraným tématem pro třídní soutěž se stal pyžamový den, který 
se konal 6. prosince. Jak již název napovídá, úkolem bylo si do školy přinést pyžamo a 
předvést se v něm před porotou. Myslím si, že ten pocit sedět ve školní lavici v pyžamu 
byl zúčastněným k nezaplacení. Tuto soutěž vyhrála třída 7.B.

 I když není Halloween český svátek, v rámci školy jsme si tento strašidelný den 
přiblížili díky soutěži s názvem Scary Day. 
Úkolem bylo mít strašidelnou masku vztahující se k Halloweenu. Letos se to žákům veli-
ce povedlo. Soutěžilo se za třídy, čím více žáků se soutěže zúčastnilo, tím měli větší šanci 
na výhru. Hodně z nich mělo strašidelný až hororový kostým nebo namalovaný obličej. 
Díky nim nasbíraly třídy mnoho bodů. Tentokrát vyhráli žáci z 6. A. Odvedli skvělou 
práci. Soutěže se zúčastnili všichni žáci ze třídy i s pí. učitelkou i pí. asistentkou. 
 S letošními hororovými maska-
mi si hodně žáků dalo práci. Jejich vý-
tvory a nápady byly velice kreativní. 
Ani ostatní třídy nezaostávaly a pře-
kvapily nápaditými někdy až děsivý-
mi kostýmy. Soutěž se velice povedla!

 Tereza Kašparová
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Průběžné výsledky soutěže tříd 2018/2019

Výsledky podzimního sběru 

Na další zúčastněné a výsledky se můžete podívat na nástěnce u šaten i sborovny.
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Naše zájmy a koníčky

Matyáš Zatloukal - Basketbal

Kdy jsi začal hrát basketbal a co tě přivedlo zrovna k tomuto sportu ?
K basketu jsem se dostal po tom, co jsem skončil s atletikou. Začal jsem v roce 2014, to 
mi bylo 8 let. Hraju za oddíl TJ Šumperk a minulý rok jsme postoupili do vyšší ligy. Tré-
ninky máme čtyřikrát týdně a o víkendech jezdíme na zápasy.

Co tě na tom nejvíce baví ?
Baví mě to více než atletika, protože hrajeme v týmu. 
Všichni máme rádi stejný sport  a můžeme si o něm 
popovídat. Na treninku hlavně hrajeme a to mě baví.
Hraje ho i můj brácha, takže si spolu můžeme jít zahrát 
třeba ven.  

Sleduješ basketbal i v televizi ?
Ano sleduju. Můj oblíbený tým se jmenuje Golden State 
Warriors. Je to tým z USA a kvůli časovému posunu mu-
sím vstávat třeba ve 2 hodiny v noci, abych ten zápas viděl.

Jaké jsou tvoje největší úspěchy a cíle do budoucna ?
Můj největší úspěch je to, že si mě vybrali, abych hrál za tým NH Ostrava, takže teď 
hraji za dva týmy. Do budoucna bych se chtěl dál zlepšovat a být jako můj nejoblíbe-
nější hráč Kevin Durant.



Významné dny
Den památky Jana Palacha

 Když  v srpnu 1968 přijely do Československa tanky Varšavské smlouvy byl to ko-
nec iluzí nejen pro Čechoslováky.  O necelé tři týdny později se na stadionu ve Varšavě 
konala národní oslava dožínek. Jeden z diváků se před všemi diváky polil benzínem a za-
pálil, jako protest proti okupaci Československa, to se však podařilo úřadům zcela utajit.
 Zhruba v tu dobu se Jan Palach student historie prochází po chaotické Praze a po-
řizuje fotografie sovětských tanků i odporu, který Češi okupantům projevují. 
Byl na brigádě v Sovětském svazu a tamních poměrů přijel šokovaný. Zatímco ostatní 
věří, že okupace je dočasná, Jan Palach nemá iluze. Po odhlasování trvalého pobytu so-
větských vojsk se Jan rozhodne, že by s tím chtěl něco udělat, ale zatím neví co. Národ je 
zdrcený. Konají se demonstrace a stávky, bezvýsledně.
 6. ledna píše dopis studentskému vůdci, ve kterém navrhuje, aby studenti obsadili 
rozhlas a vysílali výzvu ke generální stávce. Odpovědi na svůj dopis se však nedočkal. 
 Je 16. ledna 1969. Jan Palach, kterého všichni považovali za mírumilovného chlap-
ce, sedne na vlak a míří do Prahy. Neřekne nikomu nic.
Následující události už jsou všem známé. Jan stojí nahoře u muzea a potírá se etherem, 
zbytek vypije. Vylije na sebe další tekutinu, škrtne zápalkou a zapálí se. Jako hořící koule 
ještě uběhl několik metrů. Až po chvíli jej zastaví výhybkář dopravního podniku, který 
se jej pokusí uhasit svým kabátem. Mladík pak ještě žije a zdrchaně sípá „Dopis, najděte 
v mé tašce dopis“. 
    Jak Palach je s 85 % popálenin celého těla převezen do nemocnice. Na mís-
tě lidé čtou jeho stručný dopis, který objasňoval důvody jeho činu. O tři dny později, 
19.1.1969,umírá. Na oddělení popálenin ve vinohradské nemocnici popsal psycholožce 
okolnosti svého činu. Zapálil se na protest proti aktuální situaci, chtěl probudit lidi. Jeho 
poslední věta na záznamu zní: „Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí,“.
Téhož roku se z politických důvodů upálili ještě další dva Češi, Jan Zajíc a Evžen Plocek. 
Lidé se masově začali bouřit až o 20 let později. V lednu 1989, během demonstrací tzv. 
„Palachova týdne“. Palachův čin vzbudil velký ohlas i ve světě. Jsou po něm pojmenova-
ná náměstí v Římě, Lucembursku, Varně či Krakově.

zdroj: https://www.stream.cz/porady/slavnedny
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Výsledky soutěží 
Olympiáda v NJ
1. Daniel Dvořák 9.B, 2. Eliška Krobotová 9.B, 3.-4. Markéta Misiorzová 9.A, Adéla 
Dvořáková 9.B

Olympiáda v ČJ 
1. Adéla Končická 9.B, 2. Kateřina Prosserová 9.B, 3. Simona Dittrichová

Okresní kolo Dějepisné olympiády
10. Jakub Černohous - postup do krajského kola, 30.-32. Marek Bartel

Search it ! - školní kolo
1. Patrik John 9. A, 2. Gajdoš Šimon 8.B, 3. Amálie Kašíková 8.B, 4. Robin Dvořák 9.A
Dne 23. 1. 2019 se uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce pod názvem 
Search IT. Naši školu reprezentovali víše zmínění.Všem děkujeme za účast a Patriku 
Johnovi gratulujeme ke krásnému 3. místu. 

Výtvarná soutěž Stromečkování
Podle výsledků hlasováni byli odměněni vítězové z každé třídy. Snad jim sladká odmě-
na udělala radost.

Výsledky sportovních soutěží se dozvíte na poslední straně časopisu.

Všem zúčastněným gratulujeme !!
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Soutěž s Einsteinovou hádankou
Tuto hádanku prý napsal ještě v devatenáctém století Albert Einstein. Tvrdil, že 98 % lidí 
ji nedokáže vyřešit. Patříte mezi úspěšnější 2 %?

Instrukce

Je pět domů, z nichž každý má jinou barvu.
V každém domě žije jeden člověk jiné národnosti.

Každý z obyvatel domu pije jeden druh nápoje, chodí do oblíbené restaurace a chová 
jedno zvíře.

Žádný z nich nepije stejný nápoj, nechodí do stejné restaurace a nechová stejné zvíře.

Sousedské vztahy:
a) Brit bydlí v červeném domě.
b) Švéd chová psa.
c) Dán pije čaj.
d) Zelený dům stojí hned nalevo od bílého.
e) Obyvatel zeleného domu pije kávu.
f) Ten co, chodí do restaurace Pall Mall, chová ptáka.
g) Obyvatel žlutého domu chodí do restaurace Dunhill.
h) Ten, kdo bydlí uprostřed řady domů, pije mléko.
ch) Nor bydlí v prvním domě.
i) Ten, kdo chodí do restaurace Blend, bydlí vedle toho, kdo chová kočku.
j) Ten, kdo chová koně, bydlí vedle toho, kdo chodí do restaurace Dunhill.
k) Ten, kdo chodí do restaurace Blue Master, pije minerálku.
l) Němec chodí do restaurace Prince.
m) Nor bydlí vedle modrého domu.
n) Ten, kdo chodí do restaurace Blend, má souseda, který pije vodu.
 

Otázka
Kdo chová rybičky?

Správnou odpověď i s POSTUPEM můžete odevzdat u paní 
učitelky Churavé a pár nejrychlejších z vás se může těšit na 
malou odměnu (správné řešení se dozvíte v dalším čísle).

*všechny údaje jsou vymyšlené
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Co nás čeká v nejbližší době? 
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