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Slovo úvodem
Pojďte si s námi přečíst náš nový SUPER časopis POŠKOLÁK, který jsme pro vás 

vytvořili s odhodláním vás pobavit a poučit o problémech, které vás můžou v životě 
potkat. Dozvíte se, co vypátrala módní policie a naše kauzy vám vyrazí dech. Je to 
zajímavé čtení, které vás bude vážně i nevážně informovat o dění v naší svazkové 
škole. Díky našemu časopisu vám nic neunikne a budete pořád v obraze. 

V  příštím  čísle  se  můžete  těšit  na  pokračování  kauzy,  další  šokující  odhalení, 
rozhovor s naším novým učitelem Mgr. Ivo Žaitlikem, nové objevy módní policie 
a mnoho dalšího. 

Přestože naše redakční rada hýří přemírou nápadů, rádi přijmeme i vaše nápady, co 
byste si chtěli v následujících číslech přečíst.  Uvítáme i vaše příspěvky a nejlepší 
z nich  otiskneme.  Můžete  nám  poskytnout  i  zajímavé  fotografie  popř.  obrázky. 
S příspěvky  se  obracejte  na  naše  redaktory  nebo  vyučující  (Mgr.  A.  Stankuš, 
Mgr. M. Vavříková).

P.S. I v případě, že čtení není zrovna vaše silná stránka, tohle si nemůžete nechat ujít!
Váš Poškolák

Na další setkávání se těší tým redaktorů:

 Lucie Komárková 
 – šéfredaktorka časopisu

 Veronika Pakrová 6.A
 – asistentka šéfredaktorky

 Tereza Minaříková 6.B
 – módní redaktorka

a externí spolupracovníci:

 Zdislava Nedvědová 9.A
 – vtipná redaktorka

Barbora Pleyerová 6.B
– módní redaktorka

Petra Galbavá 6.B
– další redaktorka

Štěpán Holub 8.B
– investikativní žurnalista

Pavel Kudláč 9.A
– hudební redaktor

6.A



N a š e   k a u z a
Mrtvola v budově školy

V budově  druhého  stupně  ZŠ  a  MŠ  Údolí  Desné  v  Petrově  nad 
Desnou  byla  v  pátek  11.  listopadu  2011  nalezena  kostra  asi 
šedesátiletého muže. Objevil ji při náhodné návštěvě přírodovědného 
kabinetu p. uč. Mgr. Ivo Žaitlík, který vyučuje na této škole teprve dva měsíce. „Byl 
jsem nálezem naprosto šokovaný,“ sdělil našemu redaktorovi a ještě dodal: „Mám 
vážné pochybnosti o tom, že si kostry za ta léta nikdo nevšiml.“ Správce kabinetu 
Dr. Martin Vavřík se k dané situaci odmítl vyjádřit a před našimi reportéry se zamkl 
v tělocvičně. Případu se ujali kriminalisté krajského ředitelství policie v Olomouci. 
Ředitelka  svazkové  školy  Mgr. Eva Bicanová  se  zavázala,  že  bude  s  policií  při 
vyšetřování  maximálně  spolupracovat.  „Vyřešení  tohoto  trestného  činu  bude 
opravdový oříšek,“ interně sdělil  vedoucí Územního odboru policie ČR v Šumperku 
plukovník Stanislav Hledač. Naši redaktoři budou kauzu i nadále pozorně sledovat.

Reakce žáků:

 „Nikdy by mě nenapadlo, že se může na naší škole něco takového stát.“
žákyně 6.tř.

 „Konečně se tady něco děje. Tohle na šumperských školách nemají.“
žák 7.tř.

 „Je to hrozné. Bojím se chodit do školy. Rodiče uvažují o tom, že mě dají na 
jinou školu.“        žákyně 6.tř.

„Je to strašné.!!! Ale moc mě to 
nepřekvapuje, tady je možné všechno...

žák 9.tř.
„Hrůza, všichni jsme bezradní, nevíme, co 
se bude dít... Doufám, že se to vyšetří. Co 
bude dál?“        žákyně 9.tř.

Co bude dál? Sledujte s námi v příštím čísle 
našeho časopisu!



M ó d n í   p o l i c i e:
Zuzka Dudkovičová

Naše modelka Zuzka je oblečená do černo-bílé 
barvy. Její tričko ladí s černým páskem i bolerkem, 
obutí je poněkud extravagantní. Má vyžehlené 
vlasy a je decetně namalovaná. Celý outfit se 
k sobě dobře hodí.

Filip Komárek

Filip má čevené tričko s černo-bílým potiskem. 
Jeho kalhoty jsou sportovního střihu a k tričku 
dobře pasují. Má obdivuhodné hnědé vlasy a in 
náušnici v podobě smajlíka. Jeho náramky se 
podobají Zuzčiným a i barevně je tato dvojice 
hezky sladěná.

Buďte s námi „in“: (Co teď na našich školách frčí.)

* černé oči – naneste na své řasy tolik 
řasenky, kolik jen unesou – co neopadá 
samo je in!
* sukně pro kluky – nová móda ze Skotska 
– nestyďte se a hurá do toho...

N a š e  h o r o s k o p y
                  V příštím období vás čeká 
nebý          nebývalý úspěch, ale pozor 
na učitele  na učitele chemie – ten by 
                 vám to mohl osladit.

                 Ve škole teď budeš dostávat 
                  jen samé jedničky, ale z
                  matematiky se asi zblázníš
                  - tak si dej pozor!

                   Čeká vás nešťastné období, snad 
                        i nějaká ta pětka v žákovské.
                        Zvláště hodiny matematiky a 
                        angličtiny budou nepříjemné...

                  Nebezpečí na vás číhá na
                   dívčích záchodech, proto
                   choďte na klučičí.

                  Tvoje vztahy s vyučujícím,
                  kterého moc nemusíš, se 
                  výrazně zlepší. Budeš se 
                  mít líp.

Važte svá slova, nikdy 
nevíte, kdo může 
poslouchat za dveřmi...

Dejte si pozor na 
porušování šk. řádu, mohlo 
by se vám stát, že ho 
budete po škole opisovat.

                   Raci, naučte se zeměpis,
                   čeká vás zkoušení, které 
roz              rozhodne o počtu vašich 
vánočních  vánočních dárků.

                   V tomto období je pro vás 
                   obzvlášť nebezpečný
                   kabinet chemie. Vyhýbejte
                   se mu proto obloukem.

 Čeká vás série šťastných 
dní. Nejenže se vám bude 
vše dařit, ale budete přímo 
sršet energií.

                  Váše zdraví je v ohrožení! 
                    V nejbližší době vás 
                    postihne nachlazení – spraví 
                    to pravidelný přísun vitamínů.

Následující dny se ponesou ve 
znamení štěstí, ale bacha na 
učitele přírodovědných předmětů 
snadno dokáží celý den zkazit 
zkoušením nebo písemkou.



...Zeptali jsme se...
John David Connell

1. Co nebo kdo byl důvodem, že jste přišel učit na naši školu?
Chodil jsem na jazykovou školu v Praze, potom jsem chtěl učit někde v Evropě. Kultura a lidé v České republice se mi  
zalíbili natolik, že jsem se rozhodl tady zůstat. Nabídli mi tuto práci, která mě zaujala, protože je to na venkově a mám 
tak možnost získat opravdové kulturní zkušenosti.

2. Kde všude jste už učil a jak byste své zkušenosti srovnal s podmínkami na naší škole?
Učil jsem v Thajsku, Laosu a v Británii. Každá země má odlišné pojetí a metody výuky. V Thajsku a Laosu je většina 
škol velmi špatně vybavená, nemají ve třídách žádnou techniku a  dokonce ani všechny třídy nemají židle. V každé třídě 
je více než čtyřicet  žáků a je opravdovou výzvou vyučovat tam bez pomoci dalšího pedagoga. Nicméně co asijští 
studenti postrádají na vybavení, to dohoní nadšením. Jejich šance dostat práci se totiž výrazně zvětšuje, pokud umí  
mluvit anglicky. Proto studují angličtinu denně a při výuce mluví tak často, jak je to jen možné.
Výuka v Británii byla úplně jiná. Učil jsem profesionály, kteří umí mluvit anglicky na vysoké úrovni, ale potřebovali  
postupy ke zlepšení obchodních vztahů s partnery v zahraničí.

3. Kde jste se narodil?
Narodil jsem se ve Winchesteru v hrabství Hampshire v jižní Anglii. Winchester byl původně hlavním městem Anglie,  
než bylo přemístěno do Londýna. Vyrůstal jsem na vesnici u babičky, na tichém místě známém svými jablečnými sady a  
přátelskou atmosférou.

4. Čím jste chtěl být v dětství?
Když jsem byl malý, doufal jsem, že budu fotbalistou nebo rokovou hvězdou. Nicméně jsem nebyl moc dobrý ve  
fotbale a neuměl jsem zpívat ani hrát na žádný hudební nástroj. K učení jsem se dostal poté, co jsem učil angličtinu  
zahraniční studenty v Londýně. Protože se mi to zalíbilo, rozhodl jsem se v tom pokračovat.

5. Jaké to bylo v Thajsku?
Každá kultura je odlišná a vždy to trvá nějakou dobu než se člověk usadí a zvykne si na změny. V  Thajsku to bylo pro 
mě obtížné, protože mi chyběl komfort u nás běžný jako je třeba elektřina a teplá voda.

6. Thajsko je známé rozšířenou prostitucí. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Naneštěstí je to pravda. Je to především kvůli dětem, které nejsou schopny získat dostatečné vzdělání, aby našly práci a  
jsou tak nuceny k prostituci, aby byly schopny vydělat peníze pro své rodiny. Já jsem se osobně s prostitucí nesetkal,  
protože jsem bydlel v malinké vesnici v severní části Thajska daleko od oblastí, kde prostitutky pracují. Nicméně na  
školách, kde jsem učil, si byli vědomi důležitosti vzdělání, aby mohli získat dobrá pracovní místa a podpořit své rodiny, 
místo toho aby byli nuceni k prostituci.

7. Máte nějaké sourozence?
Ano, mám tři bratry – Richarda, Stuarta a Daniela a sestru Rachel.

8. Jaký je váš oblíbený fotbalový tým?
Můj oblíbený tým je Newcastle United FC (přezdívka: Straky), protože můj děda žil v Newcastlu. Týmy, které nemám 
rád jsou Manchester United, Manchester City, Chelsea a Arsenal, ale nejhorší tým ze všech je Sunderland, protože to 
jsou naši místní soupeři a smrtelní nepřátelé.

9. Jak se vám líbí na naší škole?
Petrovská  škola  je  velmi  dobrá,  má  všechno,  co  potřebujete  k  tomu,  abyste  se  mohli  učit:  dobré  učitele  i  dobré  
vybavení. Studenti jsou přátelští a dobře vychovaní, nicméně jsou velmi stydliví a neradi mluví jinými jazyky.
Česká republika je skvělá a jsem rád, že bydlím v malé vesnici – raději než město si užívám tišší místa a prostředí. Lidé  
jsou skvělí, velmi přátelští, ale odlišní od lidí v Británii. Hlavní rozdíl, který jsem zjistil je láska Čechů k pivu. Doma  
jsem nikdy neviděl nikoho pít před polednem, ale tady lidé pijí pivo místo snídaně!



!! P o z o r  s o u t e ž !!
Na vedomí se dává, že šestice odhodlaných se na dráhu soutežní vydala 
a do klání o nejkrásnejší úces se prihlásila. Necht' je jim buh milostiv!

V nejbližších dnech se v přízemí školy objeví box, do kterého můžete vhodit jméno 
svého favorita, který má podle vás nejhezčí účes. O místo na výsluní se popere tato 
šestice:

Štěpán Holub 8.B Nataliya Niederle 8.A Matěj Segeč 6.A

Robin Herák 8.A Valentýna Smolíková 8.A  Zdeněk Třetina 9.A

Ceny, které mohou soutěžící získat: 
1. místo – ředitelské volno (možno vybrat libovolně kterýkoliv den kromě  Po – Pá)
2. místo – měsíční permanentka na vytírání podlahy ve 3. patře
3. místo -  2 hodiny výuky navíc (matematika / dějepis)

ˇ
ˇ ˇ
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Hudební revue
 Guns N‘ Roses 

* 1993 byla na turné s názvem Skin N‘ Bones
* rozmezí 94 – 97 roku se kapela pomalu rozpadala
* nová sestava se v roce 1999 vyrojila se singlem Oh My God
* 2008 znamenal pro kapelu velkolepý návrat s albem Chinese Democracy
* kapela koncertuje až do téhle chvíle
* v příštích letech se snad dočkáme nového alba
I po 20 letech můžete slyšet jejich hity třeba na rádiu Orion jako : Knockin‘on Heaven’s Door, 
November Rain, Don’t Cry aj. 
Přidávám text k písni Knockin on Heavens Door, protože ta se hraje nejčastěji. 
Doufám že se líbí J :

Mama take this badge from me Mami, vem si ode mě ten odznak,
I can't use it anymore Už ho nebudu moct používat,
It's getting dark, too dark to see Stmívá se, moc na to, aby šlo vidět,
Feels like I'm knockin' on heaven's door Mám pocit, jako bych klepal na nebeské dveře.

Ref.: Ref.:
Hey, hey, hey, hey, yeah Hej, hej, hej, hej, yeah,
Knock, knock, knockin' on heaven's door, Klep, klep, klepání na nebeskou bránu,
Hey, hey, hey, hey, yeah Hej, hej, hej, hej, yeah,
Knock, knock, knockin' on heaven's door, Klep, klep, klepání na nebeskou bránu,
Ooh, Ooh yeah, knock, knock, knockin' on heaven's door Oh yeah klep, klep, klepání na nebeskou bránu,
Knock, knock, knockin' on heaven's door Klep, klep, klepání na nebeskou bránu,
Ooh, Hey, hey, hey, hey, yeah Hej, hej, hej, hej, yeah.

Mama put my guns in the ground Mami, zahrab moje zbraně do země,
I can´t shoot them any more Už z nich nebudu moct střílet,
That cold black cloud is comin down Ten černý chladný mrak už klesá,
Feels like I'm knockin' on heaven's door Mám pocit, jako bych klepal na nebeskou bránu.
Ref.: Ref.:

 * americká Hard 
Rocková skupina 
založena v roce 1985
* 1987 debutní album 
Apettite for Destruction
* 1991 kapela vydala 
monstrózní projekt s 
názvem      USE YOUR 
ILLUSION I a II
* v letech 1991 - 92 
probíhalo celosvětové 
tuné Use Your Illusion 
World Tour

* 1991 v St.Louis 
zpěvák Axl Rose skočil 
uprostřed písně Rocket 
Queen mezi diváky a 
napadl fanouška, který 
si ho fotil
* poté byl koncert 
ukončen a vznikly 
nepokoje - poškozený 
Axla zažaloval, ale měl 
smůlu protože kapela 
odjela na turné mimo 
USA



Okénko pro chytré hlavy
Rébus: Sudoku:

Tvým úkolem je najít stejná písmena
a vyškrtnout je. Ze zbylých písmen ti 
vyjde tajenka

T a g d d h n

e j j h j p g

č n p ž n ž n

h ď ch m i c l

e b d k ch b ch

l y ů y f é g

m o j č o ž ch

c k d y ň ď ž

ch a f h ch I g

l é k k ů l S

Česko-anglická křížovka:

klučičí jméno
anglicky kluk

synonymum pro mučírnu
napůl muž, napůl kůň

pozdrav
holčičí jméno

ty
zvíře, které dává mléko

   tajenka

3 1 7

9 5 2 7 3 4 6

2 7 9 3

7 3 5 4

4 6 9 5

5 9 8 7

1 6 2 8

4 9 8 5 2 3 1

8 9 4

3 8 4 6 1 9 5 2 7

1 9 5 2 7 3 4 6 8

6 2 7 5 8 4 9 3 1

9 7 8 3 6 5 1 4 2

4 6 3 7 2 1 8 9 5

2 5 1 9 4 8 6 7 3

5 1 6 4 3 7 2 8 9

7 4 9 8 5 2 3 1 6

8 3 2 1 9 6 7 5 4

Řešení:



T r o c h a   p o e s i e
Jako žáček první třídy Ve čtvrté a páté třídě
spolkl jsem dvě bílé křídy. líbil jsem se jisté Lídě.
Jako žáček 2.C V šesté třídě mi ta dívka čilá
spláchl jsem se do WC. cvičkou pěkně nabančila.
Když se brala holá věta, V osmé třídě na koleně
spadla na mě mapa světa. psal jsem o hodině naší Zdeně.
O schod v běhu poklusem Poznámku jsem dostal novou:
zakopl jsem s glóbusem. „Obtěžuje Novákovou!“
Před sborovnou, když jsem upad,
začal po mně někdo dupat.
Poznámku jsem dostal znění:
„Žák se válí po zvonění!“
Samozřejmě byl  jsem dítko,
napích jsem se na kružítko.
Připíchnul jsem se na nástěnku
špendlíky jsou dnes už venku.

O m a l o v á n k y
 



F t í p k y
Ve škole žák učitele nerozčiluje, pouze studuje jeho reakce...

Návštěva způsobí vždycky radost. Když ne při příchodu, tak aspoň při 
odchodu...

Pan Novák je na návštěvě u kamaráda Procházky, který byl převezen   
záchrankou do nemocnice.
„To je neuvěřitelné, ještě včera jsem tě viděl tancovat s takovou pěknou 
blondýnou. Jak ses dostal tak najednou sem?“
„Moje žena mě viděla taky!“

Malý Pepánek se v noci probudí a vidí, jak ze dveří odchází zloděj s plnými 
taškami... Aby nevzbudil rodiče, tak na něj polohlasně volá: „Prosím vás, 
nemohl byste ukrást i moje housle?“

Rozhovor:
seznam: „Já seznam, najdu, co neznám.“
google: „Vím a najdu všechno.“
facebook: „Znám všechny.“
internet: „Beze mě by nikdo z vás nebyl.“
elektřina: „Tak se všichni uklidníme.“

Inzeráty R e k l a m a
* Prodám odjištěný granát.
Zn. Spěchá,

* Koupím bagr na zbourání školy.
Zn. Rýč nestačil.

* Prodám použitou brokovnici. 
Zn. Truchlící vdova

* V parku se ztratil pitbulteriér.
Zn. Případnému nálezci pomáhej 
pánbůh.



A to je pro tentokrát 
vše...

KO - NEC


