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Sloupek redaktorek … A HNED ZAČNEME
SOUTĚŽÍ

Slovo ředitelky

NAKRESLI MASKOTA
ČASOPISU!!!

Časopis vyhlašuje první
soutěž. Navrhni a
nakresli maskota
časopisu. Nejlepší

kresba se stane součástí
každého dalšího vydání.

Uzávěrka soutěže je
18. prosince 2017.

Kolem 22. prosince 2017
proběhne hlasování.
Každý žák, který se
rozhodne hlasování

zúčastnit, vloží svůj tip
do hlasovací urny.
Výsledky budou

uveřejněny v dalším
čísle.

Vážení učitelé, milí žáci,
mám  velkou  radost.  Radost  z toho,  že
mohu  psát  úvodník  k nové  kapitole
našeho  školního  časopisu.  Děkuji  paní
učitelce  Evě  Králové  a  paní  učitelce
Haně  Ottové,  že  se  ujaly  redigování
školního  časopisu  a  dají  mu  novou
formu. Tak, jak jsme si říkali na schůzce
redakce  na  začátku  školního  roku,
chceme,  aby  převzali  aktivitu  v psaní
školního časopisu hlavně žáci. A protože
být  členem  redakční  rady  školního
časopisu je prestižní záležitost, měli by
jeho  přípravě  věnovat  patřičnou
pozornost.  Ve  školách  bývá  různě
nastavená  posloupnost  vztahů  mezi
dětmi,  třeba  v parlamentu  školy  nebo
právě  v redakci  školního  časopisu.
Vedoucími osobnostmi a tahouny by asi
měli  být  žáci  deváté  třídy.  Jsou  to
nejzkušenější  školáci.  Vyzýváme  vás
proto,  deváťáci,  abyste  projevili  svou
aktivitu,  motivovali  a popohnali  ostatní
děti,  přicházeli  s kreativními  nápady.
Na konci školního roku předáte redakční
žezlo  letošním  osmákům.  Zkuste
zapůsobit tak, aby vám ostatní záviděli,
že  jste  redaktory,  a  chtěli  by  jimi  být
také.  Sbírejte  nápady,  pište,  kreslete,
hledejte…Těšíme  se  na  vaše  výtvory.
Hurá do novinářské tvorby!

Mgr. Jana Svobodníková

Vážení čtenáři,

právě se vám do rukou dostalo 1. číslo
nového školního časopisu ŠkoDrb.
Tento  časopis  bude,  aspoň  doufáme,
pravidelně  vycházet  vždy  po  dvou
měsících, jedná se tedy o dvouměsíčník.
A co v něm najdete?  Kromě příspěvků
vedení školy, učitelů a samozřejmě dětí
bude  časopis  obsahovat  pravidelné
rubriky,  ale  také  soutěže,  hry  a  kvízy.
Budeme velice rády, když se zapojíte i
vy  se  svými  příspěvky,  kresbami  a
náměty do dalšího čísla. Vítáme všechny
návrhy, inspirace, ale i připomínky. 
Přejeme vám pěkné počteníčko!

Eva Králová a Hana Ottová

A ZAČÍNÁME !!!

INSPIRACE NA 
TŘÍDNICKOU HODINU

Už jste někdy zkusili postavit pořádnou
věž?  A  co  třeba  z  bukatin  a
maršmeláků?
My  v šesté  třídě  ano  –  v rámci
třídnické hodiny ve středu 1.listopadu.
Žáci se rozdělili do pracovních týmů a
stavěli,  co  jim  gravitace  dovolila.
Konečné  výsledky skupin  byly  velmi
různorodé. 

Některým  se  věž  zřítila  ještě  před
měřením,  někteří  si  zkonzumovali
stavební  materiál,  ale  většina  věží  se
hrdě tyčila ke stropu třídy i po změření.
Zvítězil  tým  tvořený  Tamarou,
Jakubem  a  Martinem  V.,  jejich  věž
měla úctyhodných 72 cm. Ale vlastně
zvítězili všichni ti, co si to vyzkoušeli.
Nevěříte? Zkuste si to.

Autor textu: Mgr. Kateřina Ghodki
Idriková 

ŽÁKOVSKÉ PERLY NAŠICH ŽÁKŮ

Co je to biograf ? Přírodní grafik.
Co znamená zkratka a.s. ? Oscionální společnost.
Co znamená zkratka ČNB? Národní česká banka.
Kdo je to stomatolog? Doktor, jenž se zabývá břichem, žaludkem.
Jmenuj skupenství vody. Jaro, léto, podzim, zima.
Co dělá klempíř? Klempe.
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UDÁLOSTI, AKCE TŘÍD

DEN STROMŮ

Dne 20. října jsme jeli do Michalova v
Přerově na DEN STROMŮ.
DEN STROMŮ, co to vlastně je? Je to
takový projekt o přírodě. Každý rok se
nějaká třída zúčastní.

V roce  2017/2018 jsme se  zúčastnili
my, 7.třída. Jeli jsme autobusem a pak
šli do parku. V parku nás uvítala jedna
paní, která nás tak trochu provedla a
něco  řekla  o  stromech,  které  jsou  v
Michalově.  Také  jsme  si  mohli  vzít
papír,  kde  byl  název  stromu  a  jeho
vlastnosti. Pak jsme vyšli do parku a

vyplňovali papír. 
Poznávali  jsme  KMENY stromů,
LETOKRUHY,  LISTY,  HOUBY,
ROSTLINY.
 

A  také  jsme  hledali  ve  slovech
NÁZVY stromů. Nakonec jsme byli v
cíli  a  viděli  „posilovnu“.  Šli  jsme
posilovat  a  pak  na  autobus,  jenže  se
nám  nechtělo,  protože  jsme  byli
zmrzlí a unavení - „vyčerpaní“. 
Tenhle den jsme si všichni velice moc
užili,  i  když  byla  zima.  Doufám,  že
tam  půjdete  také.  Dozvíte  se  nové
informace o přírodě. 

Autor textu: Viktorie Dohnalová

NÁVŠTĚVA OBECNÍ
KNIHOVNY V BRODKU

U PŘEROVA 

Ve  středu  18.10.  dopoledne  místo
vyučování  jsme  navštívili s  paní
učitelkou třídní obecní knihovnu.

Paní knihovnice nám vyprávěla
o dobrodružné literatuře. Přednášela
nám o autorech: Jaroslavu Foglarovi,
Rudyardu  Kiplingovi  a  Eduardu
Štorchovi.  Přečetli  jsme  si  kousek
z Knihy džunglí a z Osady havranů.
Na závěr  jsme si  mohli  prohlédnout
ostatní  knihy  v  celé  knihovně.  Celé
dopoledne jsme si užili, prezentace se
nám moc líbila a paní knihovnici jsme
všichni poděkovali.

Autor textu: Adam Kilián

CO JSME SI UŽILI NA
AKCI JMÉNEM : JÍME

ZDRAVĚ, PESTŘE, HRAVĚ

Začal  bych  asi  tou nejdůležitější  věcí,
tím  myslím  ten  návrh:  Jíme  zdravě,
pestře,  hravě.  Nápad  to  byl  opravdu
dobrý.  Já osobně si  myslím, že to byl
náš poslední výlet.
Bavilo mě to tam proto,  že jsme hráli

hry,  kde  jsme byli  rozděleni  na  týmy.
To  mne  opravdu  baví.  Sice  jsme
prohráli,  ale  každý dostal  na  památku
reflexní  náramky,  což  každý  kluk
používal na vzájemné bití.
Nakonec  jsme  šli  do  kostela  sv.
Michala. Tam jsme navštívili podzemí a
dostali  jsme se také ke zvonům, které
vážily asi 2 tuny. No, schodů tam bylo
asi  tak  2500  a  ještě  navíc  někdo
zhasnul,  tak jsme šli  ve tmě nahoru  i

dolů. Bylo to opravdu nepříjemné, ale i
přesto jsme si to užili a celá třída jsme
rádi,  že  jsme nespadli  dolů a  nezabili
se.
Matka příroda se ale naštvala a řekla
si,  že  začne  pršet  a  začalo  lít  jak  z
konve a my šli  pěšky na vlak a jeli
jsme do školy. Tam jsme se sbalili a
šli domů. Byl to opravdu super výlet
se školou.

Autor textu: Jáchym Krša
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NEZAPOMNĚLI JSME
NA ZEMŘELÉ

V  den  Památky  zesnulých  jsme  se
s žáky třetích ročníků vydali na místní
hřbitov.  Připomněli  jsme  si  význam
slova  "dušičky"  a  zavzpomínali  jsme
na své blízké.
 

Zapálili  jsme  svíčky...atmosféra  místa
byla  velice  tajemná.  Tímto  bychom
chtěli  poděkovat  rodině  Nguyen
za svíčky pro všechny děti. 

Autoři textu: Mgr.Zuzana Tesařová,
Mgr. Dana Ředinová 

HALLOWEEN 2017

V posledních  dvou  říjnových  dnech
jsme  v hodinách  angličtiny  slavili

Halloween. 
Doplnili a osvěžili jsme si strašidelnou
slovní  zásobu  a  mladší  žáci  dokonce
přišli  ve  strašidelných  kostýmech.
V deváté  třídě  se  o  děsivý  program
postaraly  Jana  s Adélou,  tímto  jim
děkuji za odvahu a spolupráci.

Součástí  halloweenských  oslav  byla
soutěž v psaní básně v angličtině „Jack
Skellington’s Quest“, jak bylo uvedeno 
zde,  na  webových  stránkách,  a  také
na nástěnce anglického jazyka.
 Devět statečných se úkolu nezaleklo a 
přineslo  svoji  básnickou  tvorbu

k posouzení.
Jednoznačně  nejlepší  bylo  dílo
od Veroniky Seidlové z IX. třídy, druhé
místo  získala  Tereza  Seidlová

z VI. třídy a na třetím místě se umístily
Anna  Karasová  z  VI.  třídy  a  Anna
Kolářová z V. třídy. 

Jejich  legen…počkejte  si…dární  díla
jsou zveřejněna na nástěnce anglického
jazyka.  Všichni  účastníci  soutěže  byli
odměněni  strašně  dobrou
čokomňamkou.

Autor textu: Mgr. Kateřina Ghodki
Idriková 

DOPISOVÁNÍ S TAIWANEM

V rámci výuky anglického jazyka jsme
zkusili napsat dopis...

Dopisy  našich  šesťáků  v  pořádku

dorazily na Taiwan, což je asi 9 000 km
daleko. 
Na  fotkách  to  vypadá,  že  se  žákům
z Nan  Cheng  Elementary  School  moc
líbí. Na  začátku  listopadu  nám  už
dokonce na naše psaní přišla odpověď. 
Dopisy  byly  velice  zajímavé,  stejně
jako powerpointová prezentace,  kterou
pro nás vytvořila paní učitelka Annabel
Chou  z  taiwanské  školy.  Dozvěděli
jsme se z ní spoustu věcí o životě lidí
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na Taiwanu – co rádi jí, dělají, a třeba i
to, že platí taiwanským dolarem.
Ze života žáků nás zaujalo, že začínají
ve  škole  v  7:40,  stejně  jako  my,  ale
končí až v 16:00. 

Překvapilo  nás,  že  po  jejich  obědové
přestávce  následuje  čas  na  šlofíka,  a
vyděsilo,  že  každý  den  mají
vyhrazených  dvacet  minut  na  úklid
školy. 

Domluvili jsme se, že si zase napíšeme
před Vánocemi, abychom se navzájem
dozvěděli  o tradicích  a  zvycích
vázajících se ke konci roku. 

Autor textu: Mgr. Kateřina Ghodki
Idriková

NÁVŠTĚVA SVÍČKÁRNY
RODAS V OLOMOUCI

Poslední listopadové pondělí si šestá a
sedmá třída udělala výlet  autobusem
v rámci  výtvarné  výchovy
do svíčkárny Rodas v Olomouci. 

Hned  u  vchodu  nás  nejvíce  zaujali
dva nádherně zbarvení papoušci, kteří
nás pozorovali po celou dobu našeho
výrobního  procesu.  Zdobili  jsme  si
svíčky,  plnili  sáčky vonnými solemi,
vyráběli  mýdla.  Všem se akce velmi
líbila. Někteří si také pořídili vánoční
dárky pro své blízké. 

Autor textu: Mgr. Hana Ottová
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VÁNOCE V ÚTULKU Dnes jsme my ze 3.A spolu se 3.B jeli
autobusem  do  zvířecího  útulku
v Přerově. 

Dali  jsme  jim  hračky,  pamlsky  a
granulky  pod  nachystaný  vánoční
stromeček. Nejvíce se nám líbil pejsek
Toby  a  kočičky  Dino  a  Jasmína.
Některé  kočičky  jsme  si  mohli
pochovat nebo pohladit.
Paní, co má zvířátka na starosti, nám

povídala  různé  příběhy  o  obyvatelích
útulku.  Je  hrozné,  jak  se  někteří  lidé
ke zvířátkům chovají. 
Moc se nám tam líbilo.  Doufáme,  že
jsme v útulku nebyli naposledy.

Úryvky z prací žáků 3.A

FOTKY Z KROUŽKŮ
Kroužek deskových her

Kroužek volejbalové přípravky
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POHRAJTE A POBAVTE SE S NAŠÍM ČASOPISEM

UMÍTE SUDOKU? TAK
POJĎTE DO TOHO!

MAGICKÉ KOLO

Na  obrázku  vidíte  hrací  plán  –
magické kolo.Uprostřed je kruh, který
půlí devět přímek, které mají na obou
koncích  kruhy.  Kruhů,  včetně  toho
prostředního,  je  tedy  celkem  19.
Vaším  úkolem  je   vepsat  do  nich
číslice o 1 do 19 tak, aby součet čísel
ležících  ve  třech  kruzích  na  jedné
přímce byl vždy roven 30.

BÁSNIČKY A RÝMOVAČKY
Posledního října totiž,

mívám s maskou velkou potíž.
Tento den je svátek duchů,

popřejem mu trochu sluchu.

Na halloween dýně straší -
až se jim od pusy práší.

Svítívává o půlnoci,
zahasíná bez pomoci.

Dýně je kulatá, 
nyní i zubatá.

Zubatá, zubatá, 
koho v noci načapá?

A když už tě načapá, 
hned máš plná kaťata.
Příšery jsou za rohem,

honem všichni, honem ven.

Zima už se blíží,
drákula se plíží.

Vlkodlak je nej. . .
všichni zařvou - hej!

Mumie už čeká v hrobě, 
někdo se jí bojí v domě.

Strašení už přichází,
koledníci domy obchází.

Když nám nic nedáte, 
pak si to odpykáte!

U nás se to neslaví,
duše nejsou k probuzení,

u nás se slaví zemřelí.
O dušičkách to pravda není.

A tak si dám česnek,
aby mne upír nesněd.

Vlastní tvorba 4. třídy

DĚTI, KTERÝ SNÍH SE NELÍŽE?
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BÁSEŇ,BRADA, 
BUDÍK, 
DEŠTNÍK, 
ELEKTŘINA, 
EPOCHA, 
FINÁLE, 
HOREČKA, 
IKONA, KABEL, 
KOŇAK, 
KONTEJNER, 
KOŽKA, LÍHEŇ, 
NUDLE, ROHLÍK, 
RUČNÍK, 
RULETA, SÁŇKY, 
ŠIRÁK, ÚSMĚV. 



AKCE V OBCI A OKOLÍ

BRODEK U PŘEROVA
17.12.2017  Adventní prodej zvonečků – pořádá 

Umělecké zvonařství Leticie Dytrichové. 
Prodejna v Brodku otevřena od 9 – 17 hodin.

31.12.2017 Silvestrovský výstup na nejvyšší brodeckou 
horu „Stráž“ - pořádá Medvědářská 
společnost. Sraz ve 13 hodin s polínkem v 
ruce u zvonkohry.

CÍSAŘOV
3.12.2017 13:30 – 17:00 Výstava ručních prací v 

kulturním domě
23.12.2017 v 16:30 Zpívání u stromečku s malou 

dechovkou
31.12.2017 ve 13:00 Silvestrovská vycházka s TY-

ČINKAMI (Císařovskými cvičenkami)
13.1.2018 Obecní ples

PŘEROV
30.11.2017 18.00 Rozsvícení vánočního stromu

19.00 ABBA revival
1.12.2017 19.00 David Spilka se skupinou
3.12.2017 16.00 Slavnostní otevření betlému na Horním

náměstí
5.12.2017 16.00 Mikulášská nadílka s programem

19.00 Ohňostroj na nám.T.G.Masaryka
10.12.2017 9.00 – 14.00 Adventní jarmark
13.12.2017 18.00 Česko zpívá koledy
23.12.2017 16.00 Živý betlém

17.00 Koledování
26.12.2017 16.00 J.J.Ryba : Česká mše vánoční
1.1.2018 18.00 Novoroční ohňostroj nad řekou Bečvou

CITOV
10.12.2017 14:00 – 17:00 Adventní výstava v kulturním 

domě
26.12.2017 10:45 Vánoční pásmo scholičky v kostele

OLOMOUC
23. 11. 2017–24. 12. 2017 Vánoční trhy
Tradiční vánoční trhy, Mikulášská nadílka, kulturní a 
doprovodný program v historickém centru města.
5. 12. 2017 14:00–19:00 Mikulášský program na Horním 
náměstí
14:00 Čertovské hrátky s andělem a příchodem Mikuláše 
15:00 Mikulášská nadílka pro děti s primátorem města 
Olomouce 16:30 České Srdce 18:00 Koledování - zpívání 
koled s Českým rozhlasem Olomouc a skupinou Domino
23. 11. 2017–31. 12. 2017 – Bruslení na Dolním náměstí
Zabruslit na kluzišti si můžete denně až do konce roku.  

CENTRUM SLUŇÁKOV - HORKA NAD MORAVOU

1.12.2017 16:30 - Vánoční tvořivé dílny
Odpoledne pro děti a jejich (pra)rodiče.
Vyzkoušíte si výrobu drobných dárečků a ozdob. V dílně 
objevíte krásu přírodních materiálů. Nechte se překvapit, 
jak ze starého vznikne nové. S sebou přezůvky, vhodné 
oblečení (pohodlné a takové, které nevadí ušpinit). Rodinné
vstupné 100 Kč.
9.12.2017 13:00 - Pohádkový advent
Přijďte pozdravit naše kouzelné bytosti do galerie v přírodě.
V perníkové chaloupce si budete moci upéct voňavý 
perníček, vodníkovi můžete pomoci najít všechny 
poztrácené pentličky a Popelka bude potřebovat každou 
ruku při třídění semínek!
Stanoviště budou kombinovaná jak venku, tak přímo 
v domě. Rodinné vstupné 100 Kč.

VTIPY Z VTIPNÉ NÁSTĚNKY

Já nechci do školy. Já nechci do školy.
Učitelé mě nemají rádi a děti si ze mě
dělají legraci! Ale ty do školy musíš!
Za prvé je ti přes padesát a za druhé

tam děláš ředitele!

„Vzbuď svého spolužáka!“ povídá
učitel jednomu z žáků. „Proč já, Vy

jste ho uspal!“

Hanička se ptá tatínka: „Tati, můžu se
dívat na televizi?“ A tatínek říká:

„Ano Haničko, ale nesmíš ji
zapnout.“

Paní učitelka se ptá:“Děti, co mi
povíte o vlaštovkách?“ „Jsou to
moudří ptáci,“ říká Honzík. „Jak

začne škola, odletí do teplých krajin.“

Maminka říká: „Pepíčku, netahej tu
kočku za ocas.“ Pepíček odpoví: „Já ji

jen držím, ona se tahá sama!“

Hurvínek se vychloubá Spejblovi:
„Dnes jsem se jako jediný ve třídě

hlásil!“ „No to je skvělé! A na co se
paní učitelka ptala?“ „Kdo nemá

domácí úkol.“ 
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