


Vážení čtenáři, 

 

právě listujete posledním letošním školním časopisem. Doufáme, že 

se nám během roku podařilo zkrátit vám příjemně přestávky nebo 

dohlídávání našimi časopisy, kde jste mohli nalézt křížovky, zajímavé 

články, hádanky a mnoho dalšího. Pokud byste si chtěli některý 

z časopisů znovu prolistovat, například při opalování u moře nebo jen 

tak pro zábavu, všechny loňské i letošní vydání naleznete na 

internetových stránkách naší školy www.skolydesna.cz v sekci Školní 

časopis.  

 

Jménem všech novinářů vám přejeme krásné léto i prázdniny. 

S některými z vás se rádi budeme setkávat zase od září v novinářském 

kroužku. 

 

       



Vyhodnocení soutěže tříd 

Je tu konec školního roku a s ním přichází i vyhodnocení celoroční soutěže mezi 

třídami. Celý 2. stupeň v Petrově nad Desnou pečlivě sbíral po celý rok body 

v následujících soutěžích.  

 

Třída 
Podzimní 

sběr 
Halloween 

Barevné 
dny 

Vánoční 
výzdoba 

Střílení 
na 

branku 

Velikonoční 
výzdoba 

Jarní 
sběr + 

piškvorky 

6.A 600 600 800 600 800 900 600 + 100 

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 + 100 

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 
 

A jak to vše dopadlo? 

Pořadí Třída Celkový počet bodů 

1. 7.B 5900 
2. 6.B 5800 

3. 6.A 5000 

4. 7.A 4900 
5. 8.B 4600 

6. 9.B 3800 
7. – 8. 8.A 3700 

7. – 8. 9.A 3700 
 

Výherci ze třídy 7. B se mohou těšit na jeden den školního výletu navíc, který se 

rozhodli využít v září. Druhé i třetí místo je odměněno finanční částkou, o jejímž 

využití se dohodne každá třída se svým třídním učitelem.    

        

Gratulujeme! 



Huráááá…výlet… 

 

Nastalo dlouho očekáváné a oblíbené období a to období školních výletů. Níže 

nabízíme přehled letošních výletů s případnou inspirací pro příští rok.  

 

6.A – Zlaté Hory, Jeseník lázně 

6.B – Zlaté Hory, Jeseník lázně 

7.A – Brno – Vida! Science centrum, hrad Špilberk, procházka Brnem 

7.B – Brno – Dinopark 

8.A – Kroměříž 

8.B – Brno – historické centrum 

9.A – Vysočina 

9.B – Český ráj 

 

Jako každý rok, tak i letos mohli žáci devátých tříd využít den navíc na školní 

výlet, absolvovali tedy výlet s přespáním. Všem třídám vyšlo skvělé počasí a 

každá třída si tedy ten svůj výlet užila „na maximum“. 

  



Vlastní tvorba žáků 

 
Výroba stroje času 

 

Budeme potřebovat: 

 

- pohodlné křeslo na sezení 

- tlačítko ON a OFF z televizního ovladače 

- kompas a hodiny 

- kladivo, vrtačka, hřebíky a dráty 

 

Postup: 

 

Najdeme si desku a na ni přivrtáme křeslo. Natáhneme hodiny na přesně dvanáct hodin a 

přivrtáme je ke křeslu. Kompas položíme na levou stranu křesla. Uděláme otvory do křesla a 

propojíme dráty s elektřinou. Na pravou stranu dáme tlačítka on a off. Usedněte a zmáčkněte 

tlačítko on. V nejlepším případě vám to dá šok v horším budete v kómatu. Pak se probudíte a 

budete o několik hodin vpřed v čase. Není vhodné pro těhotné ženy a pro lidi s potížemi 

srdce. 

Pospíšilová 

Lektvar zpomalení 

Ingredience: 

Šťáva z citrónu 

Sliz šneka 

Pampeliška 

2 špetky soli 

Hrnec nebo kotlík 

Postup: 

Do kotlíku vymačkáme pomalu šťávu z citrónu, sliz šneka, pampelišky a 2 špetky soli. Lektvar 

necháme 20 minut vařit a pak odstavíme. Pak lektvar přelijeme do vhodné nádoby 

Návod k použití: 

Lektvar zmenšuje pětinásobku původní velikosti. Stačí si jednou loknout a pomalinku se 

budete zmenšovat. 

Albertová 



Jak to chodí ve škole z pohledu žáků? 

 

 

  



13 nejčastějších vět ve škole 

 

1) Za jak dlouho zvoní?  

2) Cože? To už zase zvoní? 

3) Co? Jaká písemka?  

4) Dáš mi to opsat?  

5) Já to nechápu!!!    

6) Jaká strana?  

7) Já už chci domů!!! 

8) Cože? On byl úkol?  

9) Tohle jsme se neučili!!! 

10) Co je za hodinu?  

11) Konečně přestávka!! 

12) Co říkal(a)?  

13) Můžu na záchod? 

 

 

 

  



Netradiční mazlíčci 

Chameleon 
 Samotná změna barvy chameleona netrvá dlouho, stačí mu na to 3 sekundy. Zabarvení nezáleží ale 

pouze na náladě a prostředí, ale také na stavu, teplotě, intenzitě a spektru osvětlení, denní době, 

ročním období, atd. Barvy jsou mimořádně pestré, avšak není pravda, že se chameleoni mohou 

vybarvit do jakékoliv barvy – každý druh má svou omezenou paletu barev. U většiny druhů převládají 

všechny možné odstíny zelené, hnědé a černé barvy.  

 

Sklípkan 

Menší, převážně pouštní druhy se živí hmyzem či jinými pavoukovci. Větší druhy loví hmyz, ale také 

ještěrky, malé hady, hlodavce, stromové druhy také ptačí mláďata. Sklípkan probodne svou kořist 

klepítky a vstříkne do těla jed, čímž ji ochromí.  

 

Morče domácí 

V podmínkách domácího chovu dosahují morčata hmotnosti 800 až 1250 g, ale mohou vážit až 

1800 g při délce těla 20 až 36 cm. Páření probíhá v době říje trvající 24 hodin, následuje březost 

v rozsahu 58 až 75 dní (nejčastěji 68 dní). 

 

Činčila  

Činčila dorůstá v dospělosti délky těla 25 – 35 cm, délky ocasu 15 – 20 cm a hmotnosti 400 – 600 

gramů. Barva srsti je světle až tmavě šedá. Délka života se v přírodě pohybuje mezi 18 až 22 lety, v 

zajetí se dožívá 7 až 10 let ale jsou i výjímky kdy činčily žijí 20 let.  

          Zdroj: Wikipedie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Klára Rajwová 7.A 



Zábava 

 

 

Zdroj: Christiiinka blog 



Dovolená téměř zadarmo 

 

 

 
Nenechte si ujít mimořádnou nabídku: zájezd do tropických 

krajin jen za 10Kč. 
 

1. Kupte si náš kupon za 10Kč 

2. Vyplňte zadané údaje 

3. Pošlete kupon na adresu uvedenou níže 

4. Čekejte, až budete vylosováni 

 

 
Kupon je dostupný ve všech drogériích. 

 
     
Adresa:                                       
    Prádelny s.r.o. 
    Hobitín 

    Bradavická 78                          
    Panem 
        432 10 
  

 

 

Při psaní tohoto textu nebylo ublíženo žádnému ježkovi. 
 

 
 

 
Jakmile budete vylosováni, dostanete od nás tričko s logem naší firmy, pohled, magnet a tip na dovolenou. Tu si však musí 

zákazník zaplatit sám. Zajímá mě, kolik lidí si čte to, co je napsané malým písmem. Haha 


