
Milí čtenáři,
dva měsíce uběhly jako voda a právě 
držíte v rukou druhé číslo našeho škol-
ního časopisu Poškolák. Únorem jsme 
vstoupili do nového pololetí plni sil a 
odhodlání napravit, co se nám v prvním 
pololetí nepovedlo nebo co bychom 
mohli vylepšit. S chutí se pustit do no-
vých věcí, které nás čekají. Hned na 
začátku nás čekalo spoustu zábavných 
událostí. Školní ples, na kterém zazáři-
li naši deváťáci jako hvězdy ze Stardan-
ce, milovníci lyžování a snowboadování 
nám ukázali své dovednosti na lyžař-
ském výcviku a vytrvalí sběrači pomohli 
díky sběru vršků přispět na dobrou věc. 
O tomto a mnoha dalších událostech se 
dočtete právě v tomto čísle!

Vaše redakce
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V pátek 8. února se po dlouhém nacvičování deváťáci konečně dočkali. Navlék-
li se do večerních šatů a obleků, seřadili se a předvedli rodičům a hostům, co je 
během podzimu a zimy naučil pan Jiří Burda a paní uč. Šebestová. Určitě bylo 
na co koukat. Poté začala volná zábava; tančilo se a povídalo. Na plese se uká-
zala řada rodičů i příznivců školy a také mnoho bývalých žáků, kteří s již býva-
lými učiteli zavzpomínali na to, jaké to bývalo kdysi. A všichni se dobře bavili.
Děkujeme všem  dárcům, kteří se podíleli na cenách do tomboly. Příští rok se těší-
me na stejném místě zas !

Školní ples 2019



Soutěž Mladý truhlář
Dne 27. 2. 2019 se uskutečnilo druhé kolo 
soutěže Mladý truhlář, kterého se zúčast-
nili tři žáci naší školy: Robin Dvořák, Pa-
trik John a Daniel Stoncel. Úkolem sou-
těžících bylo vyrobit misku řezbářskými 
dláty. Práce byla velmi náročná a všichni 
soutěžící zcela využili stanovený čas 5 ho-
din. Mezi soutěžícími z pěti škol se naši 
žáci vůbec neztratili, a i když nezvítězili, 
byly jejich výrobky hodnoceny hodně vy-
soko. Děkujeme všem naším soutěžícím 
za reprezentaci školy.

Mgr. Svatopluk Pospíšil
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Robotický den
S robotickým kroužkem jsme se zúčastnili 4. roč-
níku regionálního kola soutěže Robotický den s 
průmyslovkou. Před samotnou soutěží proběhlo 
školní kolo robotické soutěže v rámci robotické-
ho kroužku. Žáci měli ve skupině za úkol sest-
rojit a naprogramovat robota, který bude plnit 
zadaný úkol. Hodnotila se konstrukce robota, 
program robota a samotné zvládnutí úkolu. Po 
vyhlášení soutěže byli vybráni 2 studenti, kteří 
jeli reprezentovat naši školu na Robotický den, 
těmito žáky byli Václav Merta a Jakub Václavský.

Robotického dne, který se konal 12. 2. na Střední průmyslové škole v Šumper-
ku, se zúčastnilo přibližně 30 žáků základních škol ze Šumperka a okolí. Úkolem 
žáků bylo sestrojit robota, který sledoval předem vytyčené dráhy. Dráhy byly dvě, 
s různou obtížností a hodnotil se celkový čas zdolání obou drah. S tímto úkolem 
se naši studenti vypořádali statečně a obě dráhy zdolali bez větších komplikací. 
Výsledný čas bohužel nestačil k umístění  na medailové příčky. Snad příští rok.
Celý program byl připraven pěkně a my jsme si ho i s žáky a učite-
li dalších škol užili. Pro všechny bylo připraveno občerstvení ve for-
mě bagety a byl zajištěn pitný režim. Společně se tedy těšíme na další roč-
ník, ale i na další robotické soutěže, akce a také zážitky v robotickém kroužku.

Bc.Petr Nitsche
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Jako každý rok i letos pořádá 2. stupeň ZŠ a MŠ Údolí Desné Den otevřených dve-
ří pro páťáky. Hravou formou chceme představit vybrané vyučované předměty 
na naší škole budoucím šesťákům a také je s naší školou seznámit. Organizace se 
tradičně ujala žákovská rada. Letos poprvé budeme mít i odborného garanta celé 
akce pana Mgr. Romana Lipavského. Akce proběhne ve středu 17. 4. 2019. Budou-
cí šesťáky čeká 8 stanovišť s názvy: Malování s 6.A, Čežtinářy, Opičárna, Hmyzí 
říše, Výtvarné hrátky, Chemický koláč, Zeměpis, Pojďte s námi pitvat. Po absol-
vování těchto aktivit každý páťák dostane za odměnu malý balíček a občerstve-
ní. Budoucí šesťáci z Rapotína, Sobotína a Vikýřovic přijďte mezi nás! Těšíme se.

Za žákovskou radu vás zve Mgr. Martina Churavá

Den otevřených dveří pro páťáky

Den dětí s Downovým syndromem
Na den 21. 3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Toto datum 
není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývají-
cím chromozomem č. 21. Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 21. 
chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým 
syndromem mají tři – tedy 3 chromozomy 21 – 21/3. Světový den Downova syn-
dromu má tradiční symbol - nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu toho-
to celoživotního onemocnění - poruchu chromozomu ve tvaru písmene X. Pro-
to v tento den přišli do školy i naši žáci a učitelé poněkud neobvykle upraveni, 
ve vybraných hodinách byli seznámeni s problematikou této genetické anomálie.
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Konverzační soutěž v anglickém 
jazyce

Dne 14. 2. 2019 se konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Naši školu repre-
zentovali dva žáci ze sedmé a osmé třídy. Šimon Gajdoš za starší kategorii a Tereza 
Kašparová za mladší kategorii. Soutěž probíhala v prostorech SVČ Doris Šumperk. 
Samotná soutěž začala v 8:30, poté se soutěžící přesunuli do místnosti, kde je čekal 
první úkol a to gramatická část. Po gramatické části následoval poslech s porozu-
měním. Po delším čekání než se vystřídali ostatní soutěžící, byla na řadě konverza-
ce se členy poroty, kde nás čekalo ještě pár dalších úkolů. Soutěž skončila ve 13:30. 
Bohužel žádný z našich reprezentantů nepostoupil. Oba dva naši reprezentanti se 
snažili a postup do okresního kola byl také velikým úspěch. Všem zájemcům a 
fandům anglického jazyka přejeme hodně úspěchů i v dalších ročnících soutěže.

Tereza Kašparová 7.B

S angličtinou jsem se poprvé setkala ve školce, když mi bylo asi pět let. Chodila jsem 
tam na dobrovolné hodiny anglického jazyka. Angličtina mě začala bavit a ve škole 
jsem si ji dost oblíbila. Po pěti letech na prvním stupni jsem přestoupila na druhý 
stupeň, kde jsem nemohla dostat lepší paní učitelku angličtiny, než je paní učitelka 
Jana Učňová. I díky ní se angličtina stala mým nejoblíbenějším předmětem. Ang-
ličtině jsem se nevěnovala jen ve škole, ale začala jsem se jí zabývat i doma. Nebylo 
to tak, že bych si vzala sešit a učila se, ale začala jsem číst anglické knížky a články.  
K tomu jsem začala koukat na seriály a filmy s anglickým dabingem a titulky. V 
šesté třídě jsem se poprvé zúčastnila první anglické soutěže, ve které jsem skončila 
třetí. O rok později jsem se zúčastnila znovu a získala jsem první místo, díky čemuž 
jsem postoupila do okresního kola, ve kterém jsem skončila šestnáctá. Svoji anglič-
tinu nadále rozvíjím a stále se učím novým věcem. Do budoucna mám v plánu se 
stále více zlepšovat a zdokonalovat, a to jak v gramatice, tak v mluveném projevu.

Tereza Kašparová 7.B

Já a angličtina

Den dětí s Downovým syndromem
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Sněhuláci
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Po úspěchu minulé výtvarné soutěže o nejzajímavější a nejkrásnější strome-
ček, se na parapetech a skřínkách v prvním patře objevili sněhuláci. I tento-
krát se soutěže zúčastnilo mnoho šikovných žáků a chodba se tak proměnila 
na školní galerii plnou našich výtvorů. Fantazii se meze nekladou a to také žáci 
dodrželi. Mohli jsme vidět sněhuláky všech velikostí, tvarů a materiálů. Sněhu-
láci z polystyrenu, lahví i sklenic od vína, zavařovaček, z ruliček od toaletního 
papíru, ze staré ponožky nebo například z provázku. Hlasování proběhlo stej-
nou formou jako minule. Každý mohl hlasovat pro svého favorita a hlas vhodit 
do kyblíčku, který střežil největší sněhulák ze všech. Opět bylo z čeho vybírat. 
Hlasy byly spočítány a z každé třídy byli vybráni dva vítězové, kteří byli oceněni 
sladkou odměnou. A jaké bude téma další soutěže ?
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British / American lesson
Dne 29. 3. 2019 třídy 7.A a 7.B ukončovaly téma jídla v anglickém jazyce pro-
jektem zaměřeným na využití znalostí o receptech oblíbených anglických a 
amerických pochutin. Možná jste sami něco z jejich úspěchů ochutnali v prů-
běhu dne na chodbách. Musím za sebe říci, že se jim vše naprosto povedlo 
a i v Prostřenu by se dospělí mohli zastydět. Říká se, že člověk jí hodně očima. 
Tak se můžete podívat na pár jejich laskomin (a případně si dojít pro recept).                                                     

Mgr. Jana Učňová
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PET ART
Přemýšleli jste jaké bude další téma výtvarné soutěže? 

Pro nadcházející měsíce jím bude „pet art“, poslední téma v tomto 
roce. A co si pod tímto pojmem představit  

Za úkol tentokrát bude vyrobit recyklovaný výrobek z pet lahví. 
Něco užitečného, dekoraci či jinou věc, co vás napadne. 

Každá práce musí obsahovat jména tvůrců na viditelném místě a 
stručný popis, k čemu výtvor slouží.

Soutěže se můžou zúčastnit kolektivy i jednotlivci.
Protože je tato část hodně náročná, uzávěrka soutěže bude tentokrát 

až 31. května!



Můžeš se nám stručně představit?
Ahoj, jmenuju se Petr Kurečka chodím do 6.A a mým koníčkem je rybaření. K ry-
baření jsem se poprvé dostal před třemi lety díky mému dědovi a babičce.

Co tě na tomto koníčku baví nejvíce?
Nejvíc mě na tom asi baví to, že si odpočinu od školy, můžu strávit celý den v pří-
rodě. Vždycky tam panuje dobrá nálada, i když nám zrovna moc neberou. Ryby i 
moc rád jím, takže toto je nejlepší příležitost, jak si ji vychutnat čerstvou. Když se 
mi podaří ulovit toho více, tak si to ode mne občas děda odkoupí, tak si můžu i 
něco vydělat.

Kam nejčastěji chodíte lovit?
O víkendech jezdíme chytat do Polska. Je tam 
hezká příroda, dobré podmínky pro rybaření a 
v rybářském obchodě v Jawornik Polski, kde 
chytáme, mají mnoho různých a dobrých návnad.
Chytáme hodně na foukačky a exteidy. Foukačky
 jsou vyloupaná a usušená zrníčka kukuřic navlečená na špejli a exteidy jsou po- 
   dobné.  Když je po dešti, chodím na zahradu posbírat žížaly. Na  
    žížaly chytám plotice, sumce nebo pstruhy.
  
       Jaké ryby chytáte nejčastěji? 
       Nejvíce mě baví chytat štiky, sumce a kap- 
       ry. Mým největším úlovkem byla štika   
         dlouhá 108 cm a vážící 12 kg.  
                            Jako trofej jsem si doma  
             nechal její vypreparo- 
             vanou hlavu.  Dalším  
           největším úlovkem byl  
          asi 8 kilový kapr.
       Nejraději chytám v dešti a mírném větru,  
      to berou dravci. V horku naopak nejvíce bere  
      sumec, který se pohybuje poblíž mělčiny v tra- 
       vinách.

Naše zájmy a koníčky
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1. Která z těchto rostlin nepatří do jarního období?
a)petrklíč
b)sněženka
c)bedla

2. Jak se říká oblíbeným svátkům jara?
a)Jarnice
b)Velikonoce
c)Vánoce

3. Jak dlouho trvá tzv. postní doba před Velikonocemi?
a)4 neděle – poslední je zlatá neděle
b)6 neděl – poslední je květná neděle
c)žádná postní doba není

4. Co se nesmí o půstu?
a)jíst maso
b)zpívat
c)koukat na televizi

5. Co nepatří mezi symboly Velikonoc?
a)jmelí
b)pomlázka
c)beránek

6. Jak se jmenuje den (v pašijovém týdnu), při kterém se nesmíme na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok?
a)žluté úterý
b)škaredá středa
c)zelený čtvrtek

7. Který den se otevírají poklady?
a)každý den o půlnoci
b)ve středu
c)na Velký pátek

8. Podle čeho se řídí datum Velikonoc?
a)podle prázdnin
b)podle úplňku
c)jsou každý rok stejně

9. V Itálii nemají o Velikonocích na stole ani beránka, ani zajíčka, ale je tam sladká:
a)slepice
b)bradavice
c)holubice

10. Děti v Americe hledají doma a na zahradě vajíčka, která poztrácel velikonoční zajíček. Vajíčka jsou:
a)čokoládová
b)dřevěná
c)skleněná

Výsledky : c,b,b,a,a,b,c,b,c,a

Jste připraveni na jaro ? 



 Jaro to je to roční období, kdy se všechno opět probudí k životu. Ptá-
ci začnou krásně zpívat své skladbičky. Na loukách, v lesích a kdeko-
liv jinde dovádějí malá neposedná mláďátka a dobrá nálada je zpátky.
 Postupně s přicházejícím teplem mizí i bílá peřina, pod kte-
rou půda odpočívala. Tráva se zelená, děti schovávají do krabic zimní 
oblečení a ven už se chodí jen v mikinách. Občas se objeví nějaká ta 
přeháňka, ale i zem se potřebuje po zimním spánku pořádně oplách-
nout. Začínají růst květiny nejrůznějších barev, no a ty vůně, to je 
něco nepopsatelného. Už to není, jako předtím v zimě, že děti byly 
zavřené většinou jen doma, teď je to úplně jiné. Když vysvitne sluníč-
ko, včelky se pomalu probouzejí, jakoby spaly sto let. Rychle se otře-
pou a dají se do práce té nejchutnější pochoutky- medu. Je tak dob-
rý, že i medvěd za cenu několika žihadel si na něj chodí smlsnout. 
 Je to opravdu nádherné roční období plné krásy, pohody, tepla, 
vůní, barev a všeho možného. Snad ani není člověka, co by jaro neměl 
rád.Jaro je prostě kouzelné.

Martina Skoumalová 7.B

Jaro

Martin Podmanický
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Až zazní první hlasy ptačí,
děti už jistě venku skotačí.

Už zpívá i barevné jaro,
to, které by se za teplo rvalo.

Majestátné stromy, 
jsou si změny vědomy.
Odhodí bílý kabátek,
tepla bude dostatek.

Krajina zase ožívá, 
to aby nebyla ošklivá.
Začíná nové období,

sluníčkem nás zásobí. 

Michaela Höhlová 7.B

Venku začínají létat ptáci,
do škol opět chodí žáci.

Všude se tu rodí mláďata,
na dvoře nám pobíhají kuřata.

Po pilných včelách je tu pyl,
náš tatínek ho z auta smyl.

Hezky zelená se tráva,
mléko podojila naše kráva.

Všude kvetou krásné květiny,
naše děti rychle odložily peřiny.

Barevná je hezky louka,
mamince v kuchyni spadla mouka.

Tereza Kašparová 7.B

Jaro

11
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1. dubnový den, Apríl. Také se v tento den plný žertíků necháváte pravidel-
ně každý rok nachytat na internetu? Zapnete váš oblíbený vyhledávač a na 
hlavní stránce vás na první pohled zaujme tučný titulek s na první pohled 
neuvěřitelnou zprávou. Říkáte si „ Týýý brďo“ a nevěříte vlastním očím. Je 
to divné, ale je to na internetu, tak to bude asi pravda. S nadšením článek 
rozkliknete a čtete. Celí vzrušení rychle píšete kamarádům zprávu na me-
ssegeru „ Už to víš? Už jsi to četl?“. Scrollujete na začátek článku a najed-
nou si všimnete malého detailu pod titulkem „Publikováno 1. 4. “ Aha…
Najednou vám to dojde, dneska je vlastně apríl.  Tak nic, tak jsem se zase 
nachytala. Najednou vám je trapně, jak jste zburcovali všechny kamará-
dy s tou brutální zprávou. Rychle musíte všem napsat, že to není prav-
da, že jste se nechali nachytat, ať to nestihnou šířit dál, že vy jste říkali.
A jak prožíváte tento den vy? Jste ti, co předem připravují pranky na ka-
marády, nebo jste jako já a jste spíš ti, co se na ně pravidelně nachytají? 

12
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Můj domácí mazlíček
Petra Kovalová 6.A

Můžeš nám představit svého mazlíčka ?

Můj domácí mazlíček je ježek bělobřichý. Jmenuje se Garry a dostala jsem 
do před 5 lety jako dárek.  Živí se hmyzem a krmíme ho i žrádlem pro koč-
ky. Bydlí v akváriu, kde má svůj domeček. Přes den spí a večer hledá potra-
vu. Není dobré ho rušit přes den, když spí, a tak si s ním musím hrát večer.

       

Jak tě napadlo si pořídit zrovna ježka ? 

Ježek byl mé vysněné zvíře. Jednoho už jsem 
měla předtím, ale bohužel umřel. Ke zvířa-
tům mám kladný vztah už od malička. Vždycky 
jsme měli dům plný zvířátek.  Máme doma pej-
sky, ale i méně obvyklá zvířátka, jako jsou napří-
klad plšík obecný, agama vousatá, gekončík noční, 
nebo krajta královská. Krajty máme dvě, je to pár.

Dá se ježek vůbec ochočit ? 

Ježek je plaché noční zvíře, ale když se mu člověk 
věnuje a naučí ho na lidský hlas, pach i dotek, dá se 
ochočit. Když si na toto vše zvykne, je možné ho vzít 
do ruky. Necítí se ohrožený, a tak sklopí bodliny.
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    Jak budete trávit Velikonoce?
    Velikonoce budu tradičně trávit v krásné nejmenované lo- 
    kalitě na rybách.
Jaké jste vystudovala školy?
ZŠ Petrov nad Desnou, Gymnázium Šumperk, PdF UP Olomouc 
Co nejraději děláte ve volném čase?
Ve volném čase nejraději chodím na ryby, zahradničím, starám se o své dvě kočky 
a věnuji se vaření a rodině.
Jaké jsou vaše oblíbené barvy? Proč? 
Mou oblíbenou barvou je tmavě modrá, což je barva noci a žlutá - barva slunce, 
tepla a naděje. 
Proč jste se rozhodla učit zrovna Český jazyk? 
Čeština je náš mateřský jazyk a je to jazyk velmi bohatý na slovní zásobu. Také má 
velmi významnou a zajímavou historii. Máme skvělé spisovatele a kulturu na svě-
tové úrovni. Šířit a udržovat český  jazyk je povinností každého správného Čecha. 
Bez mateřského jazyka národ zanikne. 
 Jaké země jste doposud navštívila?
Navštívila jsem postupem let Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko,   Polsko, 
Itálii, Francii a Řecko. Všude bylo krásně, ale mé srdce si získalo Řecko kvůli jeho 
historii, flóře a výbornému jídlu.  Nicméně, jak se říká - všude dobře, doma nejlépe.

Simona Dittrichová a Markéta Misiorzová

Rozhovor s p. učitelkou
 Janou Rozsívalovou

Zeměpisná olympiáda okresní kolo
Dne 20. 2. 2019 v SVČ Doris uskutečnila zeměpisná olmypiáda. Zde nás v ka-
tegorii B reprezentoval Martin Minář, který se umístil na krásném 9. mís-
tě. V kategorii C nás zastupoval Šimon Gajdoš. Oběma hochům gratulujeme !



Matematický kokan
Dnes 22. 3. se konalo školní kolo soutěže matematický klokan. Soutěžící byli roz-
děleni do dvou kategorií, Benjamín a Kadet. Do okresního kola matematické olym-
piády postoupil a bude nás reprezentovat Jakub Driemer z VIII.B. Držíme palce!

Výsledky kategorie benjamín

Výsledky kategorie kadet
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Výsledky soutěží

Sběr vršků
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Dohromady se nasbíralo 65,75 kg vršků.



Pro chytré hlavičky
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Zábavná čísla


