
                    

  



Rozhovor s paní učitelkou Vaidovou 

 

1) Odkud pocházíte? 

Pocházím z Opavy, ale momentálně bydlím v Líšnici u Mohelnice. 

 

2) Proč jste si vybrala tuto školu?  

Líbilo se mi prostředí, ve kterém se škola nachází. Je zde hezká krajina kolem Jeseníků. Jako 

učitelce přírodopisu se mi líbí, že je blízko přírodě.  

 

3) Co se vám na téhle škole líbí?  

Hezké prostředí a skvělý učitelský kolektiv. 

 

4) Bydlíte v panelovém domě nebo v rodinném domě? 

V rodinném domě u lesa.  

 

5) Měla jste v mládí ke škole kladný vztah? 

Ano, měla. Ráda vzpomínám na mé bývalé učitele.  

 

6) Máte nějaký sen, kterého chcete dosáhnout?  

Jeden už se mi splnil – vystudovala jsem vysokou školu.  

 

7) Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Už od první třídy jsem chtěla být učitelkou.  

 

8) Jste optimistka nebo pesimistka? 

Snažím se být optimistkou, ale ne vždycky se to daří. Spíše u mě převládá pesimismus.  



9) Co jste vystudovala za obor?  

Učitelství chemie – biologie.  

 

10) Učila jste i na jiných školách?  

Neučila. Toto je moje první zaměstnání.  

 

 

 

 

 

 

  



Rádi cestujeme 

Mezi nejoblíbenější zimní výjezdy našich ţáků nepatří jenom lyţařský výcvik, ale také 

zahraniční adventní výjezd ţáků 8. ročníku do Vídně.  

 

Adventní Vídeň – 16. 12. 2016  

Adventní Vídeň je kaţdoročně organizována jako podpora, motivace ale i odměna pro ţáky, 

kteří se od 8. ročníku povinně učí německý jazyk. Jako kaţdý rok, tak i letos byl o zájezd 

enormní zájem. 

Co jsme navštívili? Barokní zámek Schönbrunn, dóm sv. Štěpána, císařský palác Hofburg, 

radnici, parlament, státní operu a krásné vánoční trhy 

 

 

Lyžařský výcvik pro 2. stupeň, 6. 2. 2017 – 10. 2. 2017 

Na lyţařský výcvik se přihlásilo 13 ţáků, kteří mohli zlepšit své lyţařské či snowboardové 

dovednosti v oblíbeném skiareálu OÁZA v Loučné nad Desnou.  

 

  



Rádi vyhráváme 

Naše škola se můţe právem pyšnit úspěchy našich spoluţáků…a ţe jich není málo! 

 

Robotický den – máme vítěze! 

Tým sloţený z ţáků třídy IX. A (L. Koval, J. Korytář, J. Turek) se zúčastnil 17. ledna 2017 

robotického dne na VOŠ a SPŠ v Šumperku. Jejich naprogramovaný robot porazil pět 

výrobků konkurentů a náš tým tak postoupil do regionálního kola, které se konalo 8. února.   

 

Tým se účastnil 2. ročníku regionálního kola soutěže „Robotický den s průmyslovkou“ dne 8. 

února. Ačkoliv spolu neobsadili výherní pozice, i tak jim děkujeme za skvělou reprezentaci 

naší školy.  

 

Olympiáda v českém jazyce, 43. ročník 

Školní kolo  

Úţasné první místo obsadila Aneta Jánětová z IX. B. 

Na 2. místě se současně umístili Lukáš Koval z IX. A a Petra Bendová z VIII. A. 

 

Okresní kolo  

Lukáš Koval obsadil 22. – 23. místo a Aneta Jánětová 36. – 37. místo. 

  

 



SEARCH IT – Šumpersko - 24.1.2017 

1. kategorie 

Honza Hudec z VIII. A se umístil na krásném 4. místě a Iva Kocourková z VIII. B na  

13.-14. místě. 

2. kategorie 

Pepa Turek se umístil na 8. místě a Lukáš Koval na 16. místě, oba jsou ţáky IX. A. 

 

Konverzace v anglickém jazyce  

Školní kolo 

Šestý a sedmý ročník 

První místo obsadil Jakub Černohous (VII. B), druhé místo Šimon Gajdoš (VI. B) a třetí místo 

Silvie Pospíšilová (VII. A). 

Osmý a devátý ročník 

První místo obsadil Jan Hudec (VIII. A), druhé místo Patrik Šefl (IX. A) a třetí místo Patrik 

Babinet (VIII. B).  

 

Okresní kolo 

Honza Hudec se umístil na výborném 10. místě a Kuba Černohous na 12.místě. 

 

Pythagoriáda – ZŠ a MŠ Údolí Desné – školní kolo 

6. ročník 

První místo obsadil Šimon Gajdoš, druhé místo Jakub Driemer a třetí místo Marek Bartel, 

všichni jsou ţáky VI. B. 



7. ročník 

První místo obsadil František Juráň, druhé místo Silvie Pospíšilová a třetí místo Simona 

Dittrichová, všichni jsou ţáky VII. A. 

8. ročník 

První místo obsadil Kvido Kedroníček, druhé místo Barbora Skopalová a třetí místo Oldřich 

Neoral, všichni jsou ţáky VIII. B. 

Tato soutěţ probíhala pouze ve školním kole. 

 

Zeměpisná olympiáda  

Školní kolo 

Marek Bartel z VI. B a Jakub Černohous z VII. B obsadili 1. místo. 

 

Okresní kolo 

Okresní kolo zeměpisné olympiády se konalo dne 21. 2. 2017 v Šumperku a naši oba zástupci 

Marek Bartel a Kuba Černohous obsadili úţasné 2. místo.  

 

Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy, gratulujeme k úspěchům a 

přejeme nespočet dalších výher. 



Soutěž tříd 

Kaţdý rok probíhá na 2. stupni soutěţ tříd. Třídy mohly prozatím body nasbírat v 

následujících disciplínách:  

Halloween 

Ţáci měli za úkol vyzdobit svoji třídu strašidelnými výkresy, nálepkami či dýněmi. 

 

Sběr papíru 

Ţáci nosili co nejvíce papíru a co nejméně kartonu. 

 

Zimní výzdoba  

Výzdoba s vánoční a zimní tématikou. 

 

Střílení na florbalovou branku – aktuálně probíhá 

 

 

 

 

A jaké je pořadí? 

1.-2. místo si zatím dělí VI.B a VII.B s 3500 body 

3. místo VIII.B s 3000 body 

4. místo IX.B s 2800 body 

5. místo VII.A s 2700 body 

6. místo VI.A s 2600 body 

7. místo VIII.A s 2300 body 

8. místo IX.A s 2100 body Ještě není nic ztraceno a v červnu můţe být vše 

jinak! 



Deset zajímavých zákazů ve světě 

 

1. Pokud byste chtěli v Číně vstát z mrtvých, nesmíte to udělat bez povolení. 

Ano opravdu, pokud byste se chtěli v Číně reinkarnovat, musíte na to mít 

povolení od vlády.      

2. Pokud by vás napadlo, že si v Saudské Arábii zajdete do kina, budete mít 

smůlu. Od 80. let jsou tam kina zakázána. 

3. V Brazílii si nezajdete do solária. Umělé opalování je tam totiž zakázáno. 

4. Členové amerického kongresu se nedostanou na Wikipedii. Ta zakázala jejich 

IP adresy, aby nemohli měnit svoje informace či záznamy na Wikipedii. Tento 

zákaz platí i pro scientologickou církev, aby nemohla měnit informace ve svůj 

prospěch. 

5. Brad Pitt to nemá v životě vůbec jednoduché. Díky natáčení filmu Sedm let 

v Tibetu nesmí vstoupit na území Číny.  

6. Pokud nesnášíte reklamy, tak se vám bude líbit v Sao Paulu. Tam jsou totiž 

veškeré reklamy zakázané a tak neuvidíte ve městě ani jeden billboard. 

9. Na Novém Zélandu jsou zakázané veškeré reklamy během Vánoc, Velikonoc 

a jiných svátků. 

10. Členové křesťanské skupiny Westbro Babtist Church mají zakázaný vstup do 

Kanady. 

 



Mód   módní policie 
 

 Bára Sidorová 

Bára si dnes nechala své světlé 

vlasy rozpuštěné a decentně je 

přehodila přes rameno. Na sebe 

si vzala obyčejnou, přesto 

pohodlnou, mikinu bez 

zapínání, se zajímavým textem. 

Na černých legínách má po 

stranách bílý pruh, opět 

s nějakou hláškou. Její pravou 

ruku zdobí i mimo jiné 

černobílý gumový náramek. 

Ponožky a dokonce i kroksy má 

sladěné do svého outfitu. 

Musím uznat, že Báře tento styl 

docela sluší a co se týče sladění, 

jde vidět, že Bára to zaručeně 

umí. 

 

 

Šárka Chmelařová 

Šárka, stejně jako Bára, nechala své vlasy rozpuštěné. Oblékla si tmavě zelenou 

mikinu s maskáčovými vzory na rukávech. K ní si vzala legíny stejného vzoru, ale 

trochu rozdílné barvy. Tyto dva kousky k sobě skvěle pasují. A pak už jen černé 

ponožky s úzkým proužkem. Jedinou chybkou jsou její děravé kroksy. Kdyby nebyly 

zelené, což outfit krásně doplňuje, hodily by se k moderním roztrhaným džínům. 

 

 



Tři nejnebezpečnější zvířata světa 

Medvědi (obr. 1.) 

Na zemi je pouhých osm druhů medvědů, ale každý z nich je schopný zabít člověka. Zapomeňte teď 

na ty roztomilé medvídky z dětství, protože ti skuteční jsou obrovské chodící masy svalů, drápů a 

zubů. Takže žádný kolíbající se medvídek (kromě pandy) ze zoo. Není sice možné říci, že by tyto šelmy 

vyloženě vyhledávaly kontakt s člověkem za účelem jeho napadení, buďte si ale jistí, že pokud 

vstoupíte na jejich teritorium nebo ohrozíte mláďata, nebudou si dvakrát rozmýšlet, zda se proti vám 

rozběhnout či nikoliv. Setkání s medvědem končí smrtelně každým rokem pro pět až deset lidí. 

 

Žraloci (obr. 2.) 

Přesuneme se z lesů na oceán, kde žije přibližně 350 druhů žraloků. Ale nutno říci, že většina je 

neškodná. Pokud se ale na tyto paryby podíváme z opačného konce, dostáváme se k velkému bílému 

žraloku, nechvalně proslulému z hlavní role filmu Čelisti. Setkat se s tímto mořským predátorem je 

přitom možné prakticky na kterémkoliv pobřeží. Jeho domovem jsou vody od jihu Afriky, Austrálie, 

Nového Zélandu, Kalifornie až po Aljašku a dále přes východní pobřeží USA, Havaj, jižní Ameriku, 

Středozemní moře, západní Afriku po Skandinávii, Japonsko, Čínu a Rusko. Druhým 

nejnebezpečnějším zástupcem z říše žraloků je žralok tygří a pomyslnou bronzovou příčku přebírá 

žralok býčí. Žraloci jsou ročně zodpovědní za 75 útoků na člověka, z kterých až 10 končí smrtelně. 

Přesto ochránci zvířat protestující proti jejich obrovským výlovům z moře a stále připomínají, že šance 

na napadení žralokem je nižší, než že zemřete při havárii letadla. 

 

Hroši (obr. 3.) 

Tito neškodně vypadající savci milující vodu jsou ve skutečnosti neuvěřitelně zákeřní až zlí 

živočichové. Jejich pozorování tak může skončit neštěstím i při drobné provokaci, narušení teritoria 

nebo vystrašení mláďat. Dlouhá léta byli zoologové přesvědčení, že se jedná o třítunové býložravce, o 

to větší však bylo jejich překvapení, když poprvé uviděli hrocha, jak v tlamě drtí antilopu, kterou 

ukradl krokodýlovi. Konec konců, ani videa, na kterých hroch požírá krokodýla samotného, už dnes 

nejsou výjimkou. Vybaveni jsou k tomu obřími ostrými řezáky, které si poradí s lecjakým větším 

zvířetem, zrovna tak jako se člověkem. K tomu všemu přispívá skutečnost, že zatímco většinou klidně 

polehávají ve vodě, jsou známy i případy, kdy se hroch při pronásledování kořisti rozběhl až 

30kilometrovou rychlostí. Odhaduje se, že tito tvorové každoročně v Africe zabijí až 2900 lidí. 

Obr. 1.                                          Obr. 2.                                                          Obr.3                                                                                                               

 

 

 

  



Velký test o kočkách 

1) Kolik kostí má kočka? 

 a) 244 

 b) 234 

 c) 254 

 

2) Jaká je průměrná hmotnost koček? 

 a) 5kg 

 b) 4 kg 

 c) 10 kg 

 

3) Kolika let se můžou dožít domácí kočky? 

 a) až 10 let 

  b)až 20 let 

  c) až 15 let 

 

4) Kolik zubů má zdravá kočka? 

a) 32 zubů 

b) 30 zubů 

c) 28 zubů 

 

5) K čemu kočce slouží Jakobsonův orgán? 

a) k zesílení sluchu  

b) aby viděla v šeru 

c) k zesílení čichu 

 



6) Jak můžeme koťátku nejlépe nahradit mléko jeho matky? 

a) kondenzovaným mlékem s vlažnou vodou 

b) kozím mlékem  

c) dětským sunarem 

 

7) Kde byla podle většiny odborníku kočka domestikována? 

a) na území dnešní Evropy 

b) v Mezopotámii 

c) v údolí Nilu v Egyptě  

 

8) Jaké rychlosti dokáže kočka dosáhnout? 

a) až 30km/h  

b) až 40km/h 

c) až 20km/h 

 

9) Jak dlouho je kočka březí? 

a) 9 týdnů  

b) 9 měsíců 

c) 2 týdny 

 

10) V jakém věku kočky dospívají? 

a) v 3. - 5. měsíci                                                            

 b)v 5. - 7. měsíci 

 c) v 7. - 9. měsíci                                             

                                  Odpovědi 

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



Zábava 

1) Kolik vidíš kostek na obrázku? 

a) 7 

b) 9  

c) 10 

 

 

2) Jaký je správný výsledek? 

a) 13 

b) 15 

c) 14 

 

 

3) Dokážete vybrat správný výsledek? 

a) 15 

b) 14 

c) 16 

 

 

4) Dokážete najít číslo 250? 

a) ano 

b) ne  

                                                                      odpovědi:1)b 2)c 3)b 4) a+b 

  



Znáš běžné věci kolem sebe? 

1) Víš, jakou akci můžeš najít na půl litrové láhvi od Coca-Coly? 

   a) vyhrát tablet  

   b) vyhrát dovolenou 

   c) vyhrát 50MB dat na víc od O2 

 

2) Víš, která politická strana vyhrála krajské volby? 

    a) ANO  

    b) ČSSD 

    c) KSČM 

 

3) Jakou kombinaci barev používá většina vozidel MHD v ČR? 

    a) žlutou a zelenou 

    b) červenou a bílou 

    c) modrou a bílou 

 

4) Jak se jmenuje podnik, který  má ve znaku mořskou pannu ? 

       a) KFC                                         

       b) Bubbleology                                                                                            

       c) Starbucks coffee            

 

 

odpovědi: 1) c 2) a 3) b 4) c 

                                                                                                               



Hádanky 

 

1) Jak daleko běží zajíc do lesa? 

2) Co dokáže přemoci nejsilnějšího muže na světě? 

3) Nikdo tomu nerozumí, ale všichni do toho mluví, co je to? 

4) Jaké zvíře je nejsilnější? 

5) Který nápoj je nejsilnější na světě? 

6) Kolik kytaristů je potřeba na výměnu žárovky? 

7) Proč jsou ženy jako Google? 

 

 

 

Řešení 

1) Do půlky, pak už běží z lesa. 

2) Spánek 

3) Politika a fotbal 

4) Šnek, protože je jediný, kdo si nosí dům s sebou 

5) Voda, protože unese všechny nákladní lodě.   

6) Dvacet. Jeden ji vyměňuje, zatímco ostatní ho pozorují a říkají: „Pfff! Tohle 

bych taky zvládl 

7) Ani nedořekneš větu a už si ji domýšlejí.   

 

  



 Pretty in pink 

aneb 

 Oblečte se do růžové 

 

Právě teď je ten správný čas vnést do vašeho šatníku trochu barvy. Růžová v 

odstínu baby nikdy nebyla víc cool.  

Ať už si troufnete na celorůžový outfit, nebo jen na růžové high heels, nikdy 

nešlápnete vedle!  

Světle růžová se stala jedním z trendů letošní sezony. Pořiďte si proto růžové triko, 

tenisky nebo klidně svetřík - chybu neuděláte. Můžete je kombinovat s černou, ale i s 

bílou barvou bude vypadat váš outfit svěže a stylově, záleží jen na vás, jak se 

rozhodnete. To platí i u doplňků. 

 

 

 

Klára Rajwová 7.A  

 



Horor 

 

Rodiče odjíždí na víkend do hor. „Hurá“ mám celý dům pro sebe. Jsem 

domluvená s kamarádkou, že uděláme „přespávačku“. 

Rodiče už odjeli. „Cink, cink“, zvoní můj mobil. „Haló?“. „Ahoj dnes u tebe 

nemůžu přespat, jsem nemocná.“ Přemýšlím, co budu dělat. Dívám se na horor 

a začínám se bát. Rychle do postele! Raději si rozsvítím lampičku. Najednou 

v tmavém zákoutí vidím něco se pohnout. Vylézá tmavá hubená žena se 

sekerou v ruce. „Blik“ a světlo je pryč. „Ááá pomoc!!“ Běžím do obývacího 

pokoje. „Nee“ telefon nefunguje! Už se ke mně blíží. Utíkám na zahradu. „AU, 

to bolí!“ Zakopla jsem o schod.  

Nemůžu vstát. „Pomoc!“ Přichází ke mně ta žena. Už nemůžu ani křičet. 

Vytáhla sekeru a postupně mi odřezávala všechny končetiny. Jenom křičím 

jemným hláskem „au“. „Proč mi tohle děláš?“ „Jsi hezčí jak já.“ „Sek!“ Usekla ji 

hlavu s údivem na tváři. 

 

 

Silvie Pospíšilová,VII.A 

 

  



Koule z knihy 

Postup 

Vybereme co nejstarší nepotřebnou knihu a vytrháme z ní stránky. 

Stránky začistíme a zastřihneme do rovna. Každou stránku stočíme do kornoutu 

a zalepíme izolepou. Tuto kratochvíli si vezměte s sebou třeba k televizi, 

protože kornoutů bude potřeba hodně. Záleží samozřejmě na tom, jak velký 

věnec budete dělat, potřebujeme zhruba 120 kornoutů. 

Ty poté sešívačkou nebo lepidlem připevníte k podložce, kterou většinou tvoří 

kartonový kruh nebo čtverec. Prostředek doplníme ozdobami a doplňky dle 

libosti. Hotový věnec se hodí nejen na dveře a okna, ale také například na stůl 

jako doplňková dekorace. 

 

 

  



Mňam … 

 

Kiwi smoothie 

 

 Postup  

Kiwi oloupejte a nakrájejte na 

čtvrtky. To samé udělejte i s jablkem 

a banánem. Přidejte vodu, med a 

tyčovým mixérem rozmixujte. 

(Pokud máte speciální robot na 

smoothie, použijte ten.) 

 

Oreo tvarohové řezy 

Ingredience: 

1 balíček vanilkového cukru 

  

1 hrneček cukru krupice 

 

2 balíčky měkkého tvarohu 

                                   

1 kelímek zakysané smetany 

 

18 ks Oreo sušenek 

 

30 g  másla 

 

Postup 

Troubu předehřejeme na 160 °C. Pekáč vyložíme alobalem, aby okraje přesahovaly. Sušenky 

rozdrtíme, část sušenek (225g) smícháme s rozpuštěným máslem a vložíme na dno pekáče. 

Na náplň ušleháme tvaroh do hladka, přidáme cukr a dobře promícháme. Přidáme vejce a 

zase pořádně promícháme. Potom přilijeme zakysanou smetanu a přisypeme zbytek 

rozdrcených Oreo sušenek.  

Sušenkový korpus pečeme 10 min v troubě a poté vytáhneme. Náplň nalijeme na upečený 

korpus a pečeme cca 30-40 min. Potom buchtu vytáhneme a necháme vychladnout 2 hodiny 

při pokojové teplotě. Nakonec dáme řezy ztuhnout přes noc do lednice. 

Oreo tvarohové řezy podáváme jako výborný moučník ke kávě nebo čaji. 

Kiwi……………………1 ks 
Banán………………1/2 ks 
Jablko……………..1/2 ks 
Med………………..1/2 lžičky 
Voda………………. 50 ml 
Limetková šťáva….1/2 lžíce 
 

http://www.vareni.cz/prihlaseni/?continue=http%3A%2F%2Frecepty.vareni.cz%2Foreo-tvarohove-rezy%2F&m=3
http://www.vareni.cz/prihlaseni/?continue=http%3A%2F%2Frecepty.vareni.cz%2Foreo-tvarohove-rezy%2F&m=3


 

Záhadná mapa pokladu 

ně  kde v lese

  

            

            

            

            

           

 

 

 

 

Kupte si tuhle 

bezcennou mapu 

nejlépe hned, jen za 

45563.90.


