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Členové  novinářského krouţku naší školy vedeného Mgr. Janou Rozsívalovou:  

 

 Laura Kyseláková 

 Kristýna Švédová 

 Leoš Navrátil 

 Tomáš Šimek 

 Štěpán Holub 

 Veronika Pakrová 

 Lucie Komárková 

 Klára Schwarzerová 

 Veronika Drábková 

 Sára Chovanečková 

 Karolína Uhrinová 

 Šárka Jeřábková 

 Barbora Viktorínová 

 Externí spolupracovníci:  

 René Uhrin 

 Nicole Valentová  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorská tvorba 

 
Na vlastní nebezpečí 

28.3. v naprosté tichosti proběhl Den učitelů. Ţádné oslavy, ţádná přání 

ţáků, ţádné kytičky, ţádná shovívavost dojatých učitelů, prostě běţný den. 

To mne přinutilo k zamyšlení, jestli bych chtěla být učitelkou? A rovnou 

bez rozmyšlení křičím: „Ani náhodou!“  

Vidím kolem sebe aţ moc odstrašujících případů. Vlastně učitele upřímně 

lituji. Celý den se rozčilovat nad nějakou bandou nevychovaných hlupáků, kteří 

nejspíš nemají za potřebí vůbec něco vědět! A jediné, co umí, je uráţet, 

bezdůvodně křičet, hlučet a hlavně se neučit.  

Někteří učitelé respekt nemají, i kdyţ jsou velmi hodní, jiní učitelé budí 

všeobecný respekt, jen co se objeví na chodbě. Ale těch mi je moţná líto ještě 

víc. Vypadají jako zbaveni citu, přitom by se tak rádi usmívali, ale nemají čemu. 

Lidé si taky myslí, ţe být učitelem znamená pracovat od 8:00 do 14:00 a 

mít spoustu volna. Ale to není vůbec pravda. Jen příprava na kaţdou hodinu do 

kaţdé třídy, ve které učí, zabere velkou část volného času. A za jakým účelem 

tento čas stráví? Aby potom nějaký hlupák jejich práci úplně znehodnotí tím, ţe 

celou hodinu sabotuje a cvičení odbude? Nikdo si neuvědomí, a ani si nepřipustí 

fakt, kolik asi tomu učiteli dalo práce celou hodinu připravit a jak se s tím třeba i 

natrápil. Ignorantům je to prostě jedno. A to volno? Volno je vyplněno 

samostudiem, prací doma na projektech apod., zatímco ti nezdární ţáci tráví svůj 

čas pouze dle svých zájmů a libosti. 

Postupem času „úcta ke starším“ úplně vyprchala z podvědomí společnosti. 

Kolikrát mě úplně „odrovná“ slovník mých vrstevníků a hlavně drzost, se kterou 

vystupují vůči učitelům. Ano, taky někdy nesouhlasím s tím, co učitel tvrdí, ale 

to neznamená, ţe ho musím ihned začít uráţet. Taky si nemyslím, ţe „učitel má 

vţdy pravdu“, ale rozhodně to nejsou ţádní hlupáci. Vţdyť vystudovali vysokou 

školu, nadřeli se, aby teď mohli být tam, kde jsou.  

A my? My nemáme ani dokončenou základní školu. Přijde mi to 

nespravedlivé. Moţná by nebylo špatné, se nad sebou zamyslet. 

 

                                                                                                     L. M. K. 

 

 

PS: Víte, čím dalším je den 28.3. významným? 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lucie Komárková 
 

 

Máme doma kotě a 

to spává v botě. 

 

Je to malý rošťák 

dones nám ho pošťák. 

 

Roztrhalo nám gauč 

a dědovu papuč. 

 

Taky vysypalo dva květináče, 

babička teď stále pláče. 

 

Ale my mu odpustíme 

a z domu ho nepustíme. 

 

 
 

 



Rozhovory 

 

Rozhovor s novou zástupkyní ředitelky Mgr. Petrou Koktavou 

 
KU: Jste ráda , že jste se stala zástupkyní ? 

PK: Ano, i kdyţ mě velmi chybí kaţdodenní kontakt s dětmi, protoţe víc času 

trávím papírováním a organizací. 

KU: Asi nemáte moc času , jak to všechno stíhate ? 

PK: Musím se naučit zorganizovat svůj čas tak, abych nikoho neopomněla. 

KU: Líbí se vám vaše nová kancelář ? 

PK: Chybí mně kolegové ze sborovny, ale je krásná . 

KU: Co všechno obnáší práce zástupkyně ? 
PK: Řešení problémů, organizace školních procesů, papíry a učení .... atd. 

 

 
        

 

Karolína Uhrinová 

 

 

"Běh aneb můj život" 

 

Jako kaţdý, i Daniel Müller, má svůj koníček. Objevil krásu v běhání a doufá, ţe 

i nadále bude běhat a dále se více a více zdokonalovat.  

 

Ahoj Dane, ze začátku se Tě chci zeptat, kdy jsi začal běhat ? 

 

Ahoj, co se týče běhání, běhám už od malička. (smích) Ale vás určitě zajímá, to 

dá se říci "profesionální" běhání. To jsem začal asi tak před rokem a půl, kdy 

jsem se potřeboval probudit ze zlého snu do krásné reality a běhání bylo to 

nejlepší řešení. 

 

Co Tě vedlo k tomu, že jsi začal běhat ? 

 

To je těžký takhle říci, ale asi to, že jsem si chtěl dokázat sám sobě, že mám na 

něco víc, než jen sedět doma a koukat na televizi nebo být na počítači. A už od 

mala se mi všeobecně líbil sport, ale nějak si ve mně získalo nejvíc lásky běhání. 

A taky jsem začal kvůli babičce, která téhož roku zemřela a vždy, když jsem si 

tenkrát šel zacvičit nebo zasportovat, ona z toho měla velkou radost. A tak to je 

taky důvod, chci, aby na mě mohla být hrdá ... 

 

 

 



Určitě se účastníš i mnoha závodů ? 

 

V loňském roce zase tolik těch závodů nebylo, jednak to byla moje první sezóna, 

ale dá se říci, že díky za ni. Začátky jsou vždy těžké a mně určitě pomohla hodně 

rodina, která mě zavezla na pár závodů, ale v loňské sezóně jsem se stal i 

profesionálním běžcem, když jsem začal běhat za atletický oddíl TJ Šumperk, což 

otevírá vícero možností. Co se týče letošní sezóny, už mám za sebou první závod 

po zimní pauze, kde jsem nebyl až tak úplně spokojený s časem, ale přiznám se, 

pohybuje se už v lepších rovinách než minulý rok. Další závody přijdou a věřím, 

že v letošní sezóně stihnu 20 a více závodů, pokud mi bude sloužit zdraví tak, jak 

se patří a má u sportovce. 

 

Máš nějaké běžecké vzory ? A proč zrovna je ?  

 

Tak asi jako každý sportovec mám. Líbí se mi styl asi nejúspěšnějšího a 

nejznámějšího českého běžce Emila Zátopka, on dokázal něco neuvěřitelného a 

ukázal celému světu svou bojovnost. Z dalších vzorů to jsou například z českých 

běžců Jan Huruk, což byl vynikající maratonec z 80. - 90. let nebo ze současných 

běžců například Daniel Orálek, český ultramarotonec. 

 

Jaké jsou Tvé oblíbené tratě, poběžíš někdy maraton ? 

 

Moje oblíbené tratě jsou spíš rovinaté po cestě, a čím delší tím lepší. Ale zatím v 

mých silách je okolo 50 km v dobrém tempu, určitě bych chtěl běhat 

ultramaratony, což jsou závody nad 41 km. Ale maraton je určitě dobrou 

přípravou pro ještě delší tratě, takže určitě mě budete moct brzy vidět na 

startovní listině nějakého maratonu. 

 

Určitě přeji mnoho úspěchů a také děkuji za rozhovor x). 

 

Není zač. Také děkuji. 

            

   Karolína Uhrinová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozhovor s panem učitelem Stankušem 

Komárková Lucie, Pakrová Veronika, Švédová Kristýna 

 

Ot:Co Vás přivedlo k učitelství? 

OD: Láska k dětem. 

Ot: Máte nějaký oblíbený předmět? 

Od: Zeměpis. 

Ot: A oblíbeného žáka? 

Od: Kaskadéra Tomáše Šimka. 

Ot:Co jste chtěl jako malý dělat? 

Od: Učitele. 

Ot: Jaké je hrát divadlo? 

Od: Hrozné  nervy! 

Ot: Chodí Vás obdivovat žáci na Vaše divadelní vystoupení? 

Od: Někteří ano. 

Ot:Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Od: Atlas světa. 

Ot: Co si myslíte o 5.A? 

Od: Ţe je jako pytel blech. 

Ot: Odkdy nosíte brýle? 

Od: Od páté třídy. 

Ot: Máte nějakou zálibu, kterou byste nikdy nechtěl opustit? 

Od: Dávat hezké známky a hrát divadlo. 

Ot: Jak dlouho učíte? 

Od: Tři roky, jestli se nemýlím. 

Ot: Jak se Vám daří skloubit učení a divadlo? 

Od: Škola – nervy a divadlo – odpočinek. 

Ot: Co se Vám líbí více – hrát divadlo nebo učit děti? 

Od: Divadlo, ale ve škole hraji učitele. 

Ot: S jakou nejvýznamnější osobností jste se setkal? 

Od: Ráno se sebou v zrcadle (smích). 

Ot: V které třídě se Vám nejlépe učí? 

Od: V mé třídě 7.A. 

Ot: Jakou roli byste rád dostal? 

Od: Tomáše Šimka. 

Ot: Jste spokojen v této škole s kolektivem učitelů a žáků? 

Od: S ţáky jsem spokojen, s učiteli ještě víc, kromě pana Vavříka, protoţe se 

nechce dělit o svačinu. 

Ot: Jste spokojen s kázní žáků? 

Od: Se třemi čtvrtinami ano, se zbytkem ne. 

 

Děkujeme za rozhovor. 
 



Vtipy 
 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: "Kdes byl, Pepíčku, ţe jsi včera nepřišel do školy?" 

"To vám nemůţu  

říct, paní učitelko," říká Pepíček. "A mám Tě", říká vítězoslavně paní učitelka, 

"byl jsi za školou." "Kdepak, paní učitelko, kdybych byl za školou, mohla byste 

mě přeci vidět z okna sborovny!“ 

 

Víte, jaký je rozdíl mezi prvním a čtvrtým dítětem? Kdyţ první dítě sní 

pětikorunu, běţíte s ním do nemocnice a zůstanete tam s ním tři dny na 

pozorování a třesete se o ně. Kdyţ čtvrté dítě sní pětikorunu, strhnete mu to z 

kapesného. 

Jde dědeček zkontrolovat děti a ptá se: "Tak děti, na co si tu hrajete?" "No na 

maminku a tatínka." "Hmm.. a na co máte toho buldoka?" "No, to je tchyně." 

Děti mají vymyslet rým na slova kolena, voda a moře. Pepíček se přihlásí: "Stojí 

v moři Kokrhel, vodu má aţ po kolena." Paní učitelka: "Ale Pepo, to se přece 

vůbec nerýmuje!" Pepa: "Jen počkejte, aţ přijde příliv!" 

Učitel k ţákovi: "Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i kdyţ jim nepatří?" Děti 

nechápou. "Tak například: Co bych byl, Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle do tvé 

kapsy a vytáhl 50-ti korunu?" "Kouzelník, pane učiteli." 

Profesor při přednášce náhle přeruší výklad a praví: Pánové tam vzadu, kdybyste 

se o kopané bavili trochu tišeji, a vy, slečny tam v prostřední řadě, kdybyste 

luštily kříţovku trochu klidněji, tak by se vašim kolegům v první lavici určitě 

spalo lépe.                                                                                                    J 
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Zajímavosti 

 

Velikonoce 
 

Veronika Drábková 

*Velikonoce jsou významným svátkem křesťanů, kteří oslavují zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista. I dnes je tento svátek velice populární a v České republice ho slaví mnoho 

rodin. Obyčejný člověk si ho představí především jako den, kdy při pohledu z okna 

vidí chlapce honící s pomlázkou děvčata. Chodí od domu k domu a koledují 

malovaná vajíčka, sladkosti a další dobroty.* 

Původ Velikonoc:  

Jing a jang – zajíc a vejce 
Oslavy Velikonoc jako příchodu jara a nového života mají své kořeny dávno před Kristem. Z této doby 
pravděpodobně také pochází dva nejznámější symboly těchto velkolepých svátků: velikonoční 
vajíčko a zajíček.  
Tradice spojování obou symbolů vychází z pohanské mytologie. Na jaře, kdy noc i den trvaly stejně 
dlouho, byl zajíc ztotožňován s bohyní Měsíce a vajíčko s bohem Slunce. Oba symboly tehdy 
reprezentovaly přírodní rovnováhu jing a jang a sloužily k oslavě jarní rovnodennosti. 

Za vším hledej vejce… 
Vajíčko jako symbol plodnosti a nového života je ze všech velikonočních symbolů patrně nejznámější. 
Zvyky a tradice spojené se zdobením vajíček se udržují již po dlouhá staletí a jsou odlišné u různých 
kultur i národů. 

Jak zdobí vajíčka v cizině? 
V Rakousku se vejce zdobí vzory květin, které se vytvářejí přilepováním kapradin a drobných rostlin 
na vajíčko. Poláci a Ukrajinci zdobí svá vejce pomocí jednoduchých vzorů a barev. V sousedním 
Rusku se však vyvinula poměrně složitá technika zvaná pysanky. U nás se pro takto zdobená vejce 
ujal název kraslice. Původně byly kraslice červené. Červenou kraslici si dívka nechávala pro hocha, 
na kterého si tajně myslela. 
Pysanky nebo kraslice jsou skutečným uměleckým dílem. V Německu i u nás se vajíčka vyfukují. 
Dutá vajíčka se namáčejí do barev a věší se na větvičky ve váze nebo na stromky. Arméni zdobí dutá 
vajíčka obrázky Krista, Panny Marie a jinými náboženskými motivy. Dříve však bylo vyfouklé vajíčko 
symbolem smrti podobně jako prázdná šnečí ulita. 

Velikonoční hry 
Velikonoce nejsou pouze svátky znovuzrození, ale také svátky radosti. Proto jsou s nimi v různých 
kulturních oblastech spojeny různé velikonoční hry, v nichž slouží vajíčko jako odměna. Už staří 
Římané používali vajíčko jako odměnu pro nejlepšího atleta. 
 

 

 

 

 

 

 
 



„Moje kniha“ 

 

A po roce je to tu znovu. Jiţ IV. ročník úspěšného projektu „Moje kniha“. 

První ročník se týkal pouze naší školy, ale jiţ u druhého byl poznat rostoucí 

zájem o tuto akci i u jiných škol a postupem času účastníků stále přibývá. Kdo 

ví, jestli se touto akcí v budoucnu nebude zabývat celá republika. Uţ teď jde o 

akci „mezinárodní“, protoţe projektu se účastnili i naší sousedé z Polska, 

konkrétně z Nisy.  

Mě osobně tento projekt moc zaujal a velice mě překvapilo, s jakou chutí 

se do toho pustili mí spoluţáci. Je velmi těţké přijít s něčím, co by se jim 

zamlouvalo a měli chuť přiloţit svoji ruku k dílu. Nápad se zrodil v naší 

svazkové škole, přesněji v hlavě paní učitelky Rozsívalové. 

Od prvního ročníku soutěţe je pravidelným výhercem Anička Švestková, 

tak uvidíme, jestli ji někdo o pomyslnou korunku absolutního vítěze připraví. 

A to se dozvíme jiţ 20.4 2011 v Rapotíně. Pro výherce jsou připraveny krásné 

ceny a zájezd se zajímavým programem. 
L.M.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola  

Údolí Desné  

a  

Městská knihovna Šumperk 

zvou všechny výherce, zúčastněné, zájemce i širokou veřejnost 

na slavnostní vyhodnocení literárně výtvarné soutěže 

 

Moje kniha IV. 

  

Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v tělocvičně budovy školy 
v Rapotíně dne 20.4. 2011 v 10.00 hod.  

Připraveny jsou tradičně zajímavé ceny a zájezd pro výherce se zajímavým 
programem. 

 

 

Dále Vás všechny zveme na již tradiční vernisáž výstavy „Moje kniha IV.“, 

která proběhne 28.4. 2011 v 16.00 v prostorách 

RUČNÍ PAPÍRNY VE VELKÝCH LOSINÁCH, 

kde bude výstavu možno zhlédnout do konce měsíce května. 

 

 

 

 

 



Nej………. 

Největší psí jazyk 

 na světě má pes majitele Johna Schida z USA. Jeho jazyk měří rovných 43 

centimetrů... 

 Nejvíce dětí na světě měl marocký sultán Mulaj Isamail, který ţil v letech 1646 

aţ 1727. Za svůj ţivot splodil 888 dětí, z toho 540 synů. Ti společně vytvořili 

zvláštní armádu. 

 Nejvíce dětí podle Guinessovy knihy rekordů porodila první manţelka Rusa 

Fjodora Vasilijeva Šujského a to úctyhodných 69. To vše zvládla při dvaceti 

sedmi porodech. 

Světový rekord za nejrychleji prodané DVD všech dob drţí film Harry Potter 

a Ohnivý pohár a je rovněţ zapsán v Guinessově knize. V Anglii se hned po 

vydání prodalo více neţ šest milionů kopií DVD Ohnivého poháru. První den po 

vydání v USA se 7.března 2006 prodalo více neţ pět milionů kopií. 

Jazykolam jako název kopce 

Taumata je maorský název 305 m vysokého kopce na Novém Zélandě. Název 

má více variant. Domácí obyvatelstvo pouţívá název v podobě 

Taumatawhakatangihangakoauotamateturipukakapikimaungahoro-

Nukupokaiwhenuakitanatahu. Další varianta pojmenování tohoto kopce zní 

Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateau 

rehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu, má 92 písmen a je 

zapsaná v Guinessově knize rekordů. 

 

Nejmenší kůň na světě 

Malá kobylka nesoucí název Black Beauty měřila po narození 30,5 centimetrů a 

váţila pouhých 4,5 kilogramů. Musela být odebrána od své matky, která se o ni 

kvůli velmi malému vzrůstu nemohla postarat. Ve svých pěti letech měřila v 

kohoutku 47 centimetrů. Dnes si ţije spokojeně na farmě zabývající se chovem 

malých koní. 

 Největší a nejmenší zvíře světa 

Největším a zároveň nejdelším v současnosti ţijícím savcem je plejtvák 

obrovský, dorůstající aţ 33,6 metrů a váţící aţ 190 tun. Ze suchozemských 

savců je největší slon africký. Nejvyšší je ţirafa masajská – 6,1 metrů měřila 

ţirafí samec Georgie z Keni, převezený do jedné anglické ZOO. 

Nejméně – jen 3,6 – 5,18 cm (bez cca 2,5 cm ocasu) měří bělozubka nejmenší. 

Díky své velikosti je schopna procházet chodbičkami větších ţíţal. Ţiví se 

převáţně hmyzem. 

 



Největší a nejmenší šelma 

Největší šelmou je medvěd hnědý, zvaný kodiak – podle stejnojmenného 

ostrova, kde se nejčastěji vyskytuje. Jeho výška ve zpřímeném postoji je aţ 3,8 

m. Naopak nejmenší šelmou je lasice kolčava – i s ocasem měří maximálně 21,5 

cm. 

Nejmenší mládě 

Pouhé 2 centimetry mívají mláďata klokanů rudých. Samice jsou březí jen 36 

dní. 

Největší paroží 

Největším paroţím se můţe chlubit los aljašský – rozpětí jeho lopatovité 

chlouby dosahuje aţ 2 m a jsou těţké aţ 20 kg. 

Nejdelší srst 

Chlupy aţ 90 cm dlouhé pokrývají tělo piţmoně. 

Nejdelší jazyk 

Nejdelší jazyk vlastní mravenečník velký – aţ 88 cm. Tento pozoruhodný 

ţivočich jej dokáţe za minutu vymrštit i 150x. Ţiví se termity a mravenci. Za 

den jich dokáţe spořádat aţ 30 000. 

Nejrychlejší a nejpomalejší zvíře světa 

Nejrychlejším zvířetem světa je gepard. Dokáţe běţet rychlostí 96 km/h, 

výjimečně aţ 116 km/h. Nejpomalejším savcem je lenochod tříprstý – po souši 

se pohybuje rychlostí cca 0,4 km/h, coţ je asi 2 metry za minutu. Ve 

větvích stromů je rychlejší – dokáţe vyvinout rychlost aţ 4,6 metrů za minutu. 

 
                                                                                                                                 

Tomáš Šimek ,7.B 
 

 

 

 


