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Milí čtenáři,

právě vychází poslední číslo školního 
časopisu Poškolák a to značí jediné, ko-
nec školního roku. Všichni se jistě těší-
te na zasloužené prázdniny stejně jako 
já, ale ještě předtím si najdeme chvilku 
a zrekapitulujeme si uplynulé tři měsí-
ce. Nachystali jsme si pro Vás spoustu 
zajímavých článků a hlavně výsledky 
celoroční soutěže tříd. Proběhlo plno 
výletů a sportovních akcí,  které nás vy-
thli z nedočkavého očekávání prázdnin 
a strachu, jestli si ještě stihneme opra-
vit nebo vylepšit známky. Už je to tady.
Užijte si prázdniny a do nového škol-
ního roku vykročtě pravou nohou!

Vaše redakce

Velké díky patří všem, kdo se na tvorbě časopisu podíleli a pravidelně mi posílali zábavné články :)
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Den otevřených dveří pro páťáky
 Dne 18. dubna se na naší škole sešli dlou-
ho očekávaní páťáci z okolních škol ( Rapotín, 
Sobotín, Vikýřovice), aby se zúčastnili dne 
otevřených dveří, který jsme pro ně připra-
vili. Letos jsme přivítali rekordních 71 žáků.
Program začínal hned ráno v 8:30 v tělo-
cvičně, kde se všichni sešli a poslechli si pro-
slov a přivítání paní ředitelky a pánů staros-
tů. Nakonec jsme si užili kulturní vložku v 
podobě vystoupení žákyň ze 7. A.    
Nachystáno bylo 8 zábavných stanovišť, o 
jejichž chod se starali žáci z žákovské rady.
Program trval 4 vyučovací hodiny, během 
kterých stihli páťáci splnit všechny úko-
ly na stanovištích. Prohlédli si školu a vy-
zkoušeli si, jaké to je být žákem naší školy. 
Na závěr jim byl nachystám balíček se sladkou odměnou. Poté se všich-
ni odebrali do školní jídelny, kde na ně čekalo malé občerstvení. 
Tato akce se velice vyvedla a budeme se těšit na budoucí šesťáčky.



Sázení lípy
 Na jaře 2019 musela být z bezpeč-
nostních důvodů pokácena lípa před 
budovou druhého stupně. Přitom jsme 
se ale rozhodli, že stromy je třeba ne-
jen kácet, ale i sázet. Díky podpoře obce 
Petrov nad Desnou se podařilo obstarat 
náhradu. Naše nová lípa pak byla slav-
nostně zasazena 30. dubna 2019 žáky 
VII.A pod vedením třídního učitele A. 
Stankuše.
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 Dne 5. dubna jsme opět navštívili Šumperské divadlo. Tentokrát si pro nás při-
pravili klasiku v podobě představení Sherlock Holmes a Pes baskervillský. Předlohou 
tomuto představení bylo stejnojmenné líterární dílo spisovatele známých detektiv-
ních příběhů Sira Arthura Conana Doyla. Klasický detektivní příběh Sherlocka Hol-
mese a jeho věrného přítele Dr. Watsona byl pojat spíše jako komediální příběh, a pro-
to jsme se kromě napětí mohli i mnohokrát zasmát.  Výborné výkony šumperských 
herců jsme ocenili hlasitým potleskem a budeme se těšit, co si pro nás připraví příště.

Návštěva divadla
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Labrador

Náš pes labrador,
často se dívá na obzor.

Když kolem něj kocour běží,
on i tak stále leží.

Ten náš pes labrador.
Roman Hejtmánek 7.B

Holčička

Jednou jedna malá holčička,
hrála si, že je stará babička.

Do křesla si sedla,
a celý den pletla.

Ta divná malá holčička.
Mičunková 7.B

Truhlář

Jsem místní truhlář jako vyšitý,
dělat moji práci je fakt složitý.

Nábytek tu dělám lidem,
oni si ho koupí s klidem.
koupí si ho pro využití.

Nakupovat nářadí je fakt fuška,
k napsání seznamu pomůže mi tužka.

Jsem truhlář, a že je to sranda,
v dílně mi pomáhá má kamarádská banda.

Tereza Kašparová

Limerik
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Rozhovor s Micah
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Jako každý rok jezdí žáky naší školy navštívit anglický lektor Micah. My jsme toho 
využili a zeptali se ho na pár otázek:

Do you like the Czech Republic?- ,,Yes, It´s beautiful.''
What are you most worried about?-,,Horror movies..maybe´´
Do you speak Czech?- ,,Little bit, not really.´´
Prefab or house?- ,,House!´´
How old are you?- ,,I´m 19´´
Glasses or eye lenses?- ,,Eye lenses´´
What´s your favourite food from the Czech Republic?-,,Svíčková´´
What´s your favourite drink?-,, Moutain dew´´
What´s your favourite place in Canada?- ,,Branson´´

   Tereza Kašparová, Terezie Brabcová

Jednoho dne z rána,
roznesla se zpráva.

Že král rytíři princeznu dá, 
za zabití páva.

Páv prý starost králi dělá, 
až z toho prý ráno zbělá.

Že už ho to nebaví,
snad už ho někdo zastaví.

Ptáte se, co páv mu dělá,
že už ho to nebaví?

No on přes noc v mžiku letu,
jablíčko mu zabaví.

Tak hned ráno před branami,
jak se dalo očekávat.
Bylo na tisíce mužů, 

kteří začali králi mávat.

Přes dva týdny vybírali, 
nejšlechetnějšího muže.
Co by páva chytit zvládl, 

bez použití nože. 

Jen Janek jediný se hodil, 
z těch tisíce mužů. 

Vybavili Janka jídlem,
nestihl říct „wžů“.

Vyvedli ho do zahrady,
kde čekal hodinu.

Chytil páva do náruče, 
a doplnil rodinu.

Příběh pravdivý to jest,
ať se zeptají, když nevěří.
Že byste to zvládli také,
To páv jednou ověří…

Jednoho dne z rána, roznesla se zpráva…

Robin Dvořák 9.A



Zlatý list
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 V úterý 7. května se vítězové školní přírodovědné soutěže (celkem dvanáct 
žáků) vypravili změřit své schopnosti a znalosti se znalci z dalších škol na Šumper-
sku. Okrskové kolo soutěže se již tradičně konalo v šumperském parku za Vilou 
Doris. Počasí nám přálo a podle prvních informací se i našim soutěžícím dařilo. 
Jak nakonec v konkurenci dalších škol dopadli, se dozvíme v nejbližších dnech. Na 
výsledky jsme velmi zvědaví, protože ve školním kole se objevilo několik velkých 
favoritů; soutěž Zlatý list je ovšem soutěží kolektivní a hodně záleží na spolupráci 
v jednotlivých týmech. Po skončení soutěže jsme pak nemohli vynechat alespoň 
jeden stánek se zmrzlinou, trochu nečekané bylo v závěru nekonečné čekání na 
spojení zpátky ke škole. Přesto si všichni myslíme, že den „za školou“ se vydařil.
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Exkurze historická Praha
 V dubnu po přijímacích zkouš-
kách jsme se s 9.A a 9.B vydali společ-
ně objevovat krásy historické Prahy. 
Měli jsme objednanou průvodkyni, kte-
rá nás provedla přes Václavské náměs-
tí, Obecní dům a Karlův most až k Ná-
rodnímu divadlu. Zde jsme absolvovali 
objednanou komentovanou prohlídku 
divadla od sklepa až po střechu. Někte-
rým žáků, a bohužel, i učitelům se po-
dařilo v divadle zabloudit, takže neviděli 
veškerou nádheru Národního divadla. 

9. A
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O pohár ředitelky školy
 Dne 29. května se třídy 6. A a 6. B vydaly směr Rapotín. Sraz byl v 8 hodin 
před školou a místo klasického dne v lavicích je čekal každoroční turnaj o pohár ře-
ditelky školy. Letos naposledy v mladší kategorii. Turnaje se zúčastnili žáci 4.,5. a 6. 
tříd ze Sobotína, Rapotína a Petrova. Celkově se zúčastnilo 8 družstev. Rozlosování 
bylo do dvou skupin, z nichž v každé skupině nás reprezentovala jedna třída šesťá-
ků. Už od rána panovala dobrá nálada a ve vzduchu se vznášela soutěživá atmosféra.

 

 
Favorité byli předem daní, ale nenechali jsme se zastrašit a bojovali z plných sil. Oba dva 
naše týmy předvedly bojovnost a skvělé výkony, na medaili to bohužel stačilo pouze 6. 
A, a to na krásné 3. místo. Spolužáci ze 6. B obsadili 6.místo. Skvělou atmosféru zařídili 
i naši spolužáci v podobě diváků hlasitým fanděním i podporou v podobě transparentů.
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 Ve středu 22. května proběhlo v KKC Rapotín finále dalšího roč-
níku oblíbené soutěže NAŠE ŠKOLA MÁ TALENT. Finálovému klání 
předcházela školní soutěžní kola, která proběhla na všech pracovištích 
svazkové školy Údolí Desné. Finalisty se stali nejšikovnější účastníci 
ze školních kol. Soutěžilo se v několika kategoriích, které byly rozliše-
ny věkem dětí, zvlášť byla hodnocena kategorie Kolektivů. Celkem vy-
stoupilo 26 jednotlivců a 8 kolektivů. Vážená desetičlenná porota měla 
velmi těžký úkol, protože všechny děti byly skvěle připraveny a předved-
ly fantastická vystoupení. Pozvání přijali také nedávní  absolventi naší 
školy Barbora Žaitlíková a Jakub Račák, kteří se ujali role moderátorů.

 V kategorii Benjamínků dominovaly děti z Ra-
potína. Vítězkou se stala zpěvačka Ema Kirschne-
rová, recitátorka Adélka Komínková skončila na 
druhém a flétnista Jaroslav Navrátil na třetím mís-
tě.Kategorii Talentíky  naopak ovládli sobotín-
ští nadaní žáci Anna Krobotová, Vendula Kry-
wdová a Jan Pospíchal. Předvedli podmanivé 
výkony, zpívali a hráli na hudební nástroje a porota 
udělila všem stejný počet bodů, takže zvítězili všichni.

Naše škola má talent
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 Nejvíce překvapili Supertalenti. 
Dokázali nejen nádherně zpívat česky 
i anglicky, ale také předvedli famózní 
ovládání hudebních nástrojů. Zpěvačky 
Martina Skoumalová a Bára Kalivodo-
vá skončily na třetím a druhém mís-
tě. Klarinetista Václav Merta  zvítězil.            
Soutěžilo se v báječné atmosféře, užili 
jsme si krásné dopoledne, děti fandily 
svým spolužákům a radovaly se z úspě-
chu kamarádů. Všichni jsme mohli dát 
svůj hlas nejsympatičtějšímu soutěžící-
mu a zvolit tak absolutního vítěze. Po 
sečtení udělených hlasů všech diváků se 
jím stal Václav Merta z osmého ročníku.           
Ale vítězi se stali všichni, kteří se tohoto 
úžasného klání zúčastnili a přesvědčili se, 
že v naší škole máme velmi nadané talenty.                          

Mgr. Martina Chlandová

 Kolektivy potvrdily, že naše žáky-
ně umí skvěle tančit. Sdílené první mís-
to si zajistily Štěpánka  Ačanová, Adéla 
Kašíková a Anna Matěčková z prvního 
stupně v Rapotíně a jejich starší spo-
lužačky Tereza Brabcová, Kamila Do-
leželová a Martina Bendová z druhého 
stupně v Petrově. Třetí stupínek si vybo-
jovali dramatickým hudebním vystou-
pením Sen žáci 4. ročníku ze Sobotína  

 Nejvíce soutěžících vystoupilo 
mezi  Talenty.  Porotu i diváky nejví-
ce okouzlila svou skvělou sambou Ka-
rolína Mičunková. Tanec s gymnastic-
kými prvky v podání Lucie Šofrové a 
Karolíny Vlčkové se umístil na druhé 
příčce. Třetí příčka patřila dojemnému 
představení mimky Nikol Kadlecové.



S Harry Potterem v Bradavicích
 

 Díky podpoře vedení naší školy a Svazku obcí údolí Desné se nám podaři-
lo v loňském roce začít realizovat zahraniční jazykově vzdělávací pobyt ve Vel-
ké Británii po stopách Harryho Pottera. Od první myšlenky po odjezd ubě-
hl více než rok, ale stálo to za to. Přišel vytoužený 13. květen a 41 žáků 2. stupně 
společně se čtyřmi vyučujícími vyrazili na dlouhou cestu za kanál La Manche.
 Plni očekávání, představ a přání jsme projeli nejen Českou republikou, ale také 
Německem, Belgií, Francií, kde jsme se nalodili na trajekt a při východu slunce si 
užívali výhledu na malebné bílé útesy doverského pobřeží. První den v Anglii byl 
celý v duchu pěší turistiky po památkách Londýna. Sice se věhlasný Big Ben schoval 
pod lešení, ale ani to nás neodradilo od jednoho velkého „wow, už jsme opravdu 
tady, musíte nás štípnout“.
Podívali jsme se ke známé Dow-
ning street, Westminster Abbey, 
střídání stráží „Horse guards“, 
St. James Parku, kde nás okouz-
lily ochočené veverky, které se 
pomalu nebojí žádného turisty, 
Buckinghamskému paláci (přijeli 
jsme týden po narození dalšího 
královského miminka, bylo všude 
opravdu rušno), Trafalgar square, 
National Gallery, zavítali jsme do 
čínské čtvrti, Soho, Piccadilly cir-
cus a nakonec došli až k London 
Eye, kde ty statečné čekal fantas-
tický výhled na skoro celé město. 
Abych totiž nezapomněla, v 
ceně zájezdu bylo i počasí a to 
se nám až nadmíru vyvedlo.

V  podvečer jsme se  přesunuli do domácností hostujících rodin a uložili se k zaslou-
ženému spánku (to byste nevěřili, jak je příjemné mít postel po noci strávené v au-
tobuse). Středeční den začal zvesela, páni řidiči se rozhodli nám vykouzlit úsměv na 
rtech a bavili celé osazenstvo autobusu. Jako přídavek jsme si dali školní kolo soutěže 
Naše škola má talent a vystupující děvčata si mohla vyzkoušet zpěv do mikrofonu 
před tolikačlenným publikem.
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A to už jsme dojížděli k Warner Bros 
Studiu, kde na nás už při vstupu dých-
la kouzelná atmosféra a po celou dobu 
jsme se nechali unášet neuvěřitelnými 
efekty, kulisami a dalšími krásami to-
hoto muzea. A protože jsme si už ráno 
řekli, že nás čeká den plný nepředvída-
telných zážitků – při konci prohlídky 
se naši žáci vyfotili s další českou vý-
pravou, a to Jankem a Ester Ledeckými.

Druhou část dne jsme strávili v nedalekém Oxfordu, kde byly využity některé pro-
story univerzity právě pro interiéry filmového Harryho Pottera. Po celodenním vý-
letování jsme se odebrali zpět do rodin se rozloučit a ve čtvrtek ráno se s plnými 
kufry dárečků vydat na poslední výpravu do centra Londýna, která nás přesunula 
daleko do historie tajemného Toweru, který stojí nedaleko věhlasného Tower bridge. 

Poté jsme přešli k Millenium bridge, kte-
rý byl zničen Smrtijedy, a ten nás dovedl 
do galerie moderního umění Tate Mo-
dern. Odtud nás čekala plavba lodí po 
řece Temži zpět k O2 aréně a po drobné 
večeři jsme vyrazili na cestu domů plní 
zážitků, splněných přání, nových přátel-
ství a dobré nálady. Většina osádky neza-
pomněla cestou fandit našim hokejistům 
při utkání a po vyhraném zápase všichni

usnuli spánkem spravedlivým. Co se jim zdálo? To už se asi nedozvíme, ale víme jis-
tě, že zájezd se vydařil a třeba jednou se zase budeme těšit v Londýně na shledanou. 

Děkujeme vedení školy za umožnění 
realizace tohoto pobytu, Svazku obcí 
údolí Desné za finanční podporu, Škol-
ním zájezdům, s.r.o. za zajištění celé zá-
jezdu a 41 žákům za skvělou atmosféru.

Mgr. Jana Učňová
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A jak na tento výlet vzpomínají 
naši žáci ?

„Dostali jsme nabídku podívat se do VB a splnil se mi sen podívat se na rozhled z 
London Eye a vyfotit se na železném trůnu. Nezapomenutelný zážitek s kamarády.“ 
Anička Š.

„Zážitek, na který nikdy nezapomenu! Skvělý kolektiv, výborná atmosféra. Zábava 
na každém kroku. Nádherný výhled z London Eye. No prostě na to nikdy nezapo-
menu a doufám, že i ostatní.“ Terka B.

„Splnila jsem si svůj velký sen a to, že jsem mohla jet se svými přáteli do Velké 
Británie. Mohla jsem navštívit muzeum Harryho Pottera a proletět se na koštěti.“ 
Barča

„Jsem ráda, že jsem jela do Londýna, nejlepší bylo HP studio. Splnila jsem si sen, 
jsem ráda za tuhle zkušenost.“ Míša

„Byl to nejlepší zážitek se školou, který jsem kdy zažil. Nejlepší to bylo ve studiu 
HP, tam jsem si to vážně užil a nebylo nic, co by se mi nelíbilo.“ Maty

„Konečně jsem se dostal do Londýna! Nejlep-
ší je prostě London Eye, nádherný výhled a 
příjemné prostředí. Doufám, že se tam ještě 
někdy podívám.“ Kuba

„Nejlepší výlet, zážitek na celý život.“ Kája J.

„V Londýně se mi moc líbilo, bydlela jsem v 
super rodině a byli moc milí. Líbilo se mi také 
ve studiu HP, bylo to super.“ Kristy

„Za mě nejlepší výlet mého života. Moc jsem 
si užila studio HP. Mám na to skvělé vzpo-
mínky, na které nikdy nezapomenu.“ Kája M.
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 Blíží se prázdniny a nebezpečí se nechází na každém kroku. Snažíme se vyhý-
bat a předcházet nebezpečným situacím, co ale dělat, když už se něco stane ? Jak si 
například poradit se zlomeninou, popáleninou či alergickou reakcí ? Zdraví máme 
jen jedno a musíme se o něj starat. I když se to může zdát jako složitá věc někomu 
pomoci, i pouhým zavolávím záchranky uděláte hodně a možná zachráníte život.
Zde najdete několik nejčastějších situací při kterých je potřeba poskytnout první 
pomoc a krátký návod, jak se zachovat.

Víš, co dělat když ?
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Prázdniny podle Anežky

 Prázdniny. Slyšíte, jak to slovo krásně zní? Když ho vyslovím, srdce se mi za-
tetelí, před očima se vynoří dlouhé volno, pokožku mi pohladí teplo, z dálky slyším 
radostné výkřiky a pod nosem mi zavoní ovocné saláty. Ano, musím uznat, že je to 
jedno z mých nejoblíbenějších slov.
 Tento rok mě čeká poslední volno před střední školou. Tedy, pokud se na 
nějakou vůbec dostanu. Mám toho opravdu hodně naplánovaného, avšak kdo ví, 
kolik z toho se uskuteční. Taky bych se chtěla řídit slovy „Zatímco ztrácíme svůj čas 
váháním a odkládáním, život utíká.“ A využít co nejvíc dne, který budu mít před 
sebou. Od tohoto léta si určitě slibuji spousty zážitků, nějaké to koupání, stanování, 
samozřejmě nesmí chybět ani pobyt u babičky. Když nad tím ale přemýšlím déle, 
dochází mi, že to těmito prázdninami končí. Končí neúprosných devět let základ-
ní školy, končí spousty krásných i ne příliš příjemných zážitků, končí každodenní 
vídání mých skvělých přátel a přede mnou stojí už jen to samotné neznámo, nejis-
tota z nového prostředí a strach. Tehdy si říkám: „Anežko, seber se! Čekají na tebe 
stovky zážitků a ty bys pomýšlela nad tím, že máš možná strach?!“. Možná i vám se 
teď vybavilo přísloví „Kdo se bojí, nesmí do lesa.“ Když nad tím pak přemýšlím víc, 
začínám si postupně uvědomovat, že někde ve skrytu duše za zamknutými dvířky 
buší nadšení, adrenalin, touha po nových věcech, očekávání nových přátel a cel-
kově další úsek mého, zatím nepříliš prozkoumaného, života. Nastává otázka: „Je 
nadšení větší než strach?“, Sama nedokážu určitě odpovědět.
 Prázdniny, které nás deváťáky čekají, můžeme malinko považovat za zlomové, 
tak mi prosím dovolte teď vyslovit tu krásně vystihující větu pro toto téma. „Něco 
končí, něco začíná.“

Anežka Kocůrková 9.A



 Bruslení se věnuji asi od 4 let, konkrét-
ně inline bruslení, prostě a jednoduše jez-
dím na kolečkových bruslích. Nikdy jsem 
nechodila na žádné tréninky ani jsem ne-
měla žádného trenéra, všechno, co právě teď 
umím, jsem se naučila sama s mými rodiči.
 Od té doby jsem si bruslení zamilovala a 
naučila se hodně věcí. Asi moje největší ,,slabina“ 
jsou kamínky, vždycky kvůli nim zakopnu a spad-
nu a to jsou také důvody, proč mám hodně zra-
nění. V těchto chvílích to ale nikdy nevzdávám, 
opět se postavím na nohy a jedu dál! Nemám ani 
žádné idoly, kteří by mě inspirovali nebo nějak 
přivedli k bruslení, tak nějak jsem k tomu přišla 

Zajímavý koníček
Tereza Kašparová - inline bruslení

sama. Nikdy mě nezajímalo, co si o tom ostatní mysleli, nebo že se mi dokonce 
smáli, vždycky jsem hlavně věděla, že musím dělat to, co mě baví, a nenechat se 
unést myšlenkami ostatních.         
 Je tu hodně věcí, které už umím a hodně věcí, které bych se chtěla naučit. Je 
tu jedna věc, kterou vím, a to to, že se bruslení jen tak snadno nevzdám, protože 
jsem našla činnost, která mě skutečně baví.

Najdi 10 rozdílů

Adam Václavek 6.A Gabriela Kužílková 6.A 



18

Poznáš, kde se nacházíš ?  
1.
a) Madrid
b) Řím
c) Benátky

2.
a) Belgie
b) Švýcarsko
c) Holandsko

9.
a) Rumunsko
b) Černá hora
c) Srbsko

8.
a) Tunisko
b) Egypt
c) Jordánsko

7.
a) Itálie
b) Chorvatsko
c) Řecko

6.
a) Monte Carlo
b) Paříž
c) Nice

5.
a) Londýn
b) Budapešť
c) Amsterdan

4.
a) Barcelona
b) Paříž
c) Milano

3.
a) Mnichov
b) Brusel
c) Londýn

10.
a) Slovensko
b) Česko
c) Rakousko

1.b 2.a 3.c 4.a 5.c 6.b 7.a 8.c 9.a 10.b



Výsledky sběru papíru 2018/2019
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Modře označení získávají poukaz do kina v hodnotě 200 Kč a žlutě označení dárkový balíček.



Vyhodnocení soutěže tříd
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Vítězná třída získává den výletu navíc, 2.-4. místo obdrží finanční odměnu.

PET art
 Posledním tématem tétoroční výtvarné soutěže bylo pet art. Toto téma mohl 
pojmout každý po svém, hlavně aby výrobek byl z plastu. Tentokrát konkutence nebyla, 
tak veliká o to více však byly výtvory propracované a nápadité. Soutěž vyhrála děvča-
ta ze 7. A se  svou „Čichací věží“. Vítězství si zasloužili hlavně originálním nápadem.
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