
  



Naše škola v Petrově 

Naše škola se nachází na rozhraní vesnic Rapotín, Petrov nad Desnou a 

Vikýřovice. Jde zřejmě o nejstarší českou školu na severní Moravě. 

Ve středověku existovala rapotínská farnost, která spojovala zmíněné tři 

vesnice svými sesterskými kostely. Sloužila dětem z Německa, protože děti 

z Česka docházely do Šumperka.  

Pokles porodnosti vedl k vytvoření svazkové školy v roce 2008. Základní škola a 

mateřská škola Údolí Desné je komplex tří mateřských školek (Beruška, 

Skleněnka a Sluníčko) a tří základních škol (Rapotín, Sobotín a Petrov nad 

Desnou).  

Oproti jiným školám, naše škola nabízí žákům k dispozici školní autobus, kterým 

jezdíme na tělesnou výchovu do Rapotína, ráno do školy a odpoledne domů. 

Naše krásná barevná škola v Petrově je určena pro žáky 2. stupně.  

      

Máme to tu moc rádi a je nám tu fajn  

 



Skvělé úspěchy našich žáků 

 

Krajské kolo zeměpisné olympiády 

6. místo M.Bartel (VI.B) – kategorie A 

12. místo J. Černohous (VII.B) – kategorie B 

 

Matematická olympiáda (SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk) 

13. místo K.Kedroníček (VIII.B) – kategorie Z8 

15. místo M.Bartel (VI.B) – kategorie Z6 

 

Přírodovědná soutěž – poznávání přírodnin – školní soutěž  

Nejlepší účastníci byli následně vybráni do soutěže Zlatý list 

1. místo L. Koval (IX. A) 
2. místo J.Černohous (VII.B) 
3. místo K.Krobotová (VIII.B) 
 

Zlatý list (SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk) 

7. místo (starší žáci) Korytář, Černohous, Krobotová, Misiorzová, Koval  

družstvo Chrobáci 

11. místo (mladší žáci) Lišková, Nosálová, Strnadová, Jankowski, Bartel  

družstvo Chobotnice z 2. patra  

 

 



Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce – školní kolo 

Šestý a sedmý ročník 

1. místo J. Černohous (VII.B) – postup do okresního kola 

2. místo Š. Gajdoš (VII. B) 

3. místo S.Pospíšilová (VII.A) 

 

Osmý a devátý ročník 

1. místo J.Hudec (VIII.A) – postup do okresního kola 

2. místo P.Šefl (IX.A) 

3.  místo P.Babinet (VIII. A) 

 

Okresní kolo 

12. místo J.Černohous 

13. místo J.Hudec 

 

 

Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy, 

gratulujeme k výborným výsledkům a přejeme mnoho 

štěstí v dalších soutěžích.  

 

 

 

 



Soutěž tříd 

Celoročně probíhá soutěže mezi třídami. Níže v tabulce můžete vidět, jak se 

které třídě daří.  

 

Třída 
Podzimní 

sběr 
Halloween 

Barevné 
dny 

Vánoční 
výzdoba 

Střílení 
na 

branku 

Velikonoční 
výzdoba 

Jarní 
sběr 

6.A 600 600 800 600 800 900 600 

6.B 700 800 1000 1000 300 1000 1000 

7.A 400 700 700 900 1000 700 500 
7.B 800 900 900 900 400 1000 900 

8.A 500 800 400 600 700 300 400 

8.B 1000 700 500 800 600 200 800 

9.A 900 700 300 200 900 0 700 
9.B 900 800 600 500 500 500 0 

 

 

Průběžné pořadí tříd 

 1.– 2.místo 6. B 5800 bodů 

      1.– 2.místo 7. B 5800 bodů 

      3.- 4. místo 7. A 4900 bodů 

 3.- 4. místo 6. A 4900 bodů 

      5. místo 8. B 3800 bodů 

      6. místo 9. B 3800 bodů 

7. - 8. místo 8. A 3700 bodů 

7. - 8. místo 9. A 3700 bodů 

 



Máme rádi zvířata 

V minulém díle jsme vám představili nejznámější druhy psů. V tom dnešním díle 

jsme mysleli na příznivce koček.  

 

Kočka domácí má dlouhé tělo s relativně krátkými končetinami, krátký krk, 

poměrně širokou a krátkou hlavu a středně dlouhý ocas.  

  

Siamská kočka patří mezi krátkosrstá plemena kočky domácí. Siamské kočky 

mají charakteristické zbarvení – obličej, tlapky a ocas jsou tmavé a tělo má 

světle čokoládově hnědé zbarvení. 

 

Perská kočka je významné plemeno kočky domácí. Perské kočky jsou pro 
některé obrazem ušlechtilého a čistokrevného zvířete, pro druhé ztělesňují zlý 
sen, zejména kvůli náročné péči o jejich srst.  

 

Somálská kočka patří mezi dlouhosrstá plemena kočky domácí. Má pružné, 
svalnaté a elegantně tvarované tělo. Dospělý jedinec váží 3,5 - 5,5 kg. 

 

Munchkin je plemeno kočky domácí s genovou mutací, díky které má kočka 
výrazně zkrácené nohy, podobně jako třeba u psů jezevčík. Z velkých 
chovatelských organizací plemeno uznává pouze TICA. 

 

 

 

 

 

Klára Rajwová 7. A 



Četli jste pozorně? Zkuste si náš kvíz! 

                      

1) Jaké má kočka domácí tělo: 

a) Široké 

b) Dlouhé 

c) Krátké  

 

2) Mezi jaké plemena siamská kočka patří: 

a) Mezi dlouhosrstá plemena 

b) Jsou bez srsti  

c) Mezi krátkosrstá 

 

3) Kolik váží v průměru dospělý jedinec somálské kočky: 

a) 3,5-5,5 kg 

b) 2,2-3,0 kg 

c) 6 kg 

 

4) Jaké má munchkin nohy: 

a) Dlouhé 

b) Zkrácené 

c) Malé  

 

      5. Munchkin má podobné nohy jako pes 

      a) Čivava 

      b) Husky 

      c) Jezevčík                 

 

 

 

Výsledky: 1b, 2c, 3a, 4b, 5c 

 



Ptáme se … 

Rozhovor s paní učitelkou Mizerovou… 

 

1. Jakou vysokou školu jste vystudovala? 

Fakultu tělesné kultury – TV a sport a filozofickou fakultu – obor pedagogika. 

 

2. Jaký máte názor na ZŠ a MŠ Údolí Desné? 

Je to pěkná a opravená škola. 

 

3. Která třída je nejzdatnější v tělesné výchově? 

V každé třídě jsou zdatnější a méně zdatnější žáci – na to se těžko odpovídá. 

 

4. Kolik let učíte tělesnou výchovu?  

3 roky 

 

5. Proč jste se stala učitelkou? 

Baví mě pracovat s dětmi. 

 

6. Co děláte ve volném čase? 

Cyklistika, in-line, atletika, zimní sporty a cestování.  

  



…a s Honzou Podhorným 

 

1. Jak se ti na této škole líbí? 

Líbí se mi tady, protože máme 2 hodiny tělesné výchovy. 

   

2. Děláš mimo školu nějaký sport? 

Rád jezdím na kole a hraji šipky. 

  

3. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět a proč? 

 Můj nejoblíbenější předmět je tělocvik, protože mě nutí běhat. 

   

4. Čím chceš být, až vyrosteš? 

  Chci být kuchařem. 

    

5. Máš na této škole nějakého kamaráda? 

   Ano, mám jich spoustu. 

    

6. Co je pro tebe nejdůležitější v životě? 

   Samozřejmě že moje rodina a postel. 

    

7. Jakou máš přezdívku? 

   Mám jich hodně, ale nejčastější je babička 

 



Kultura  

Návštěva divadla 

 

Dne 18.4 se vydal celý 2. stupeň z Petrova do divadla v Šumperku. 

Herci pro nás zahráli představení Cyrano z Bergeracu. Jde o divadelní drama, 

které napsal francouzský dramatik Edmond Rostand.  

Je to hra o zamilovaném šermíři, který je zamilován do své sestřenice Roxany. 

Cyrano je rozpoznatelný podle velkého a šeredného nosu, je to vášnivý básník a 

spisovatel, který pochází z Francie. Cyrano nikdy Roxaně neřekne, že je do ní 

zamilovaný. (zdroj Wikipedie) 

Divadelní představení se nám líbilo. Mohli jsme se seznámit s prvky dramatu a 

zopakovat si pravidla slušného chování v divadle. Mezi základní pravidla patří, 

že do divadla chodíme vhodně oblečeni a nerušíme během představení. Tyto 

pravidla žáci naší školy ovládají, a proto jsme si divadelní představení naplno 

užili.  

 



Naše vlastní literární tvorba 

 

Limerik 
                                           

Naše stará kočka , 

jmenovala se vločka. 

Jednoho rána snědla mi ubrus, 

jen se kočko, neudus! 

Po ubrusu kočka zhořkla jako čočka. 

 

 

 

 

Štíhlá modelka ze sauny, 

Pozorovala nahé špekouny. 

Jeden ji vzal na večeři. 

A byli z nich partneři. 

To byla modelka ze sauny. 

    

 

 

 

 

  Albertová, Pospíšilová 

      



PŘÍBĚH NA ,,N“ 
 

Nádherná Natálie našla nadpřirozené naleziště. Na nalezišti nalezla nový 

nábytek. Nadšená Natálie nacházela náhle nadpřirozené nákresy napodobenin. 

Navečer navštívila Napoleona.  

Napoleon na ni naštvaně nadává. Nahodil Natálii na nárazník náklaďáku. 

Nevidí, nedýchá, nemůže najít naslepo něco na Napoleona. Němá Natálie 

nenávistně neovládá nadávky na nás.  Nedaleká nemocnice nemohla Natálii 

nalézt. 

 Nikdy nikdo Natálii neviděl. Není naděje. Není naživu. Na náhrobek napsali 

nápis: ,,Nezletilá Natálie nebyla nikdy nalezena, nepřežila neštěstí. 

Nezapomeneme na ni.“ Napoleonovi napařili několik neděl natvrdo.  Nikdy nic 

nepřiznal. 

     

  Pospíšilová, Hegnerová 

  



Jaké máš znalosti? 

Oblast český jazyk 

1) Ke kterému vyjmenovanému slovu patří slovo myslivec? 

a) Mýlit se 

b) Mýtit 

c) Myslet 

d) K žádnému, jde o výjimku  

 

2)  Které slovo je napsáno chybně? 

a) Zapomněl 

b) Rozumnější 

c) Soukromnější 

d) Střídmější  

 

3) Co je to pýr? 

a) Osoba 

b) Zvíře 

c) Rostlina 

d) Věc  

 

4) Které slovo je napsáno chybně? 

a) Vikýř 

b) Lecos 

c) Túra 

d) Viklat   

 

5) Rozpočítávat při hře na schovávanou je: 

a) Pikat 

b) Pykat   

 

6) Které slovo je napsáno chybně? 

a) Standardní 

b) Ryzí 

c) Vpravo 

d) Vyjímka  

 

7) Film má plytký děj. O jaký děj jde? 

a) Zdlouhavý 

b) Příliš podrobný 



c) Povrchní, mělký 

d) Rychle ubíhající  

 

8) Vyber chybný zápis: 

a) Vodní vír 

b) Hnízdící vír 

c) Vír velkoměsta 

d) Vzdušný vír  

 

Správné odpovědi:  1c, 2c, 3c, 4b, 5a, 6d, 7c, 8b 

Všeobecné znalosti 

1) Hlavní město Španělska? 
a) Barcelona 

b) Madrid  

c) Toronto 

2) Hlavní město Austrálie? 

a) Canberra  

b) Sydney  

c) Praha  

3) Hlavní město Turecka?  

a) Istanbul   

b) Ankara  

c) Antalya 

4) Hlavní město Bulharska?  

a) Varna  

b) Sofie  

c) Bukurešť  

 

5) Hlavní město Norska? 

a) Kodaň                                                                                                              

b) Bergen  

c) Oslo 

                              odpovědi: 1)b, 2)a, 3)b, 4)b, 5)c                           



Optické iluze 

  

       

  

Vypadá to jako orel ale ve 

skutečnosti je to lidská ruka 

V obrázku uvidíte zajíce i kachnu 

 

Na obrázku vidíte nejenom vázu ale 

také dva obličeje  

Zdá se, že jedna věž je křivá ale není. 

Tohle vám dělají hemisféry mozku. 



Dvě nejstrašidelnější místa v České republice 

1. Jihlavské katakomby 

Systém chodeb je dlouhý přibližně 25km a rozléhá se téměř pod celým městem. Tyto chodby byly 

nejpravděpodobněji vybudovány za účelem uskladňování, ale dost historie…. Říkávala se legenda 

o duchovi, který se objevil a zase zmizel. Duch z těchto chodeb byl ale skutečně nafilmován. 

Nafilmoval jej badatel Stanislav Motlov v roce 1997, který se zde rozhodl nocovat. V noci se nic 

moc nedělo, krom toho, že sem tam zaslechl kroky nebo hlasy. Jenomže mezi 4. až 5. Hodinu 

ranní natočil stín, který byl něčím zvláštní. Krk měla postava tenký jako předloktí a hlava byla ve 

tvaru helmy. Této postavy si všimli i někteří návštěvníci. V místech kde se postava objevuje, je prý 

úsek velmi energický. Mezi již zmiňovanou 4 a 5 hodinou ranní tu dochází k poklesům teploty a 

jsou viděny postavy, které by jakoby procházely z jedné zdi do druhé. Mnoho specialistů na 

paranormální jevy si myslí, že se zde nachází brána do jiného světa, nebo tu byl kdysi někdo 

pohřbený, tato energie nikdy nezmizí, pouze se přemění. Za touto zdí byla také objevena místa, 

které nikdy předtím nebyla zmapována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stránská skála 

Některá zvířata se míst v tomto podzemí bojí. Objevují se zde mlživé postavy, které nejčastěji 

připomínají postavy člověka. Podle výzkumníků se zde oběsila žena. Její smrt tu ale zřejmě zanechala 

nějakou energetickou stopu. 

Zdroj: Czechmag 



 


