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Sloupek redaktorek 

 
Milí čtenáři, 

dva měsíce ve škole už jsou za námi. 

Nevím, jak vám, ale nám se zdá, že čas 

utíká velmi rychle, protože my se rozhodně 

nenudíme. Nalévání vědomostí do vašich 

hlav nás stojí mnohdy velké úsilí a trápení. 

Ale pozor, máte velké štěstí! My to pro vás 

děláme rády a snad někdy v budoucnu i 

naši snahu oceníte. 

Nějak tomu věříme. Však jsme byly už i 

letošní školní rok svědky příchodu 

několika navrátilců z bývalých devátých 

ročníků. Dokonce jsme od některých již 

slyšely slova uznání a poděkování. Pravda, 

zatím jich není mnoho, ale snad si to 

v koutku duše alespoň myslí většina z vás 

(z nich), že jsme tady během vašich devíti 

let jen pro vás. Jako vaše díky očekáváme 

hromadu nabytých vědomostí a 

připravenost se probít touto zvlášť tvrdou 

konkurencí. Tak vzhůru do učení, čeká vás 

celý svět. 

Vaše šéfredaktorky 

„NÁŠ“ KAREL GOTT 
Karel Gott se narodil 14. července 1939. Byl jednou z nejvýznamnějších postav 

českého hudebního světa. Svou dráhu odstartoval koncem 50. let účastí 

v amatérských soutěžích. 

V roce 1963 vyšel jeho první 

hit Oči sněhem zaváté, ale 

také poprvé zvítězil v anketě 

Zlatý slavík. Karel Gott 

za svůj život získal mnoho 

ocenění. Nezpíval jen česky, 

ale i anglicky, rusky, 

německy a italsky. Za svou 

pěveckou kariéru vydal cca 

2214 písní. Roku 1993 založil 

spolu s Františkem Janečkem 

nadaci, která měla pomáhat 

dětem policistů, kteří zemřeli 

při výkonu služby. V říjnu 

2015 mu bylo 

diagnostikováno zhoubné 

nádorové onemocnění 

mízních uzlin, avšak v březnu 

2016 média oznámila, že 

Karel Gott nad nemocí definitivně zvítězil. 

V polovině září 2019 se však u něj objevila 

akutní myeloidní leukémie (= nádorové 

onemocnění), kterému podlehl ve věku 80 let 

před půlnocí 1. října 2019. Média úmrtí oznámila 

následujícího dne odpoledne. 
Autoři textu: Tereza Seidlová, Jaroslav Kršek, 

8. třída 

 

 

 

 

Těžký úděl deváťáka 
Tak, a je to opět tady! Nový školní rok a s ním nová grupa deváťáků dychtících po dalším vzdělání na středních školách. 

Loňský rok byl pro 27 deváťáků velmi úspěšný – všichni se dostali tam, kam chtěli. Doufám, že tomu bude tak i letos s 15 žáky. 

S paní učitelkou Skulovou již pracujeme na přípravě na přijímací zkoušky z Čj a M, děti již absolvovaly návštěvu Úřadu práce 

v Přerově, mají za sebou i několik přednášek náborářů SŠ a nejbližší akce – Přehlídka středních škol SCHOLARIS – je čeká 

27.11.2019. 

Mnozí z nich již vědí, které školy si vybrat, někteří stále přemýšlí. Snad jim pomohou i DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

jednotlivých škol, které jistě, ať už sami nebo s rodiči, navštíví. 

Nezbývá než držet pěsti. A jak říkají myslivci: LOVU ZDAR!!! 

Autor textu: Eva Králová 

  

 

 



© ŠkoDrb  3/8 

UDÁLOSTI, AKCE TŘÍD 

ADAPTAČNÍ PROGRAM 

V 8. TŘÍDĚ 

 
V úterý 10. září proběhl v 8. ročníku 

adaptační program zaměřený na stmelení 

kolektivu. Hned v úvodu čekal na žáky 

nelehký úkol, a sice seřadit se podle 

barvy vlasů od nejsvětlejších 

po nejtmavší. I když tento úkol plnili žáci 

beze slov, poměrně snadno se s ním 

vypořádali. Poté byli rozděleni do pěti 

skupin, v nichž měli sestavit pravidla, 

která by měli všichni dodržovat. Při 

tvorbě pravidel probíhaly ve skupinách 

bouřlivé diskuze o tom, které pravidlo je 

to nejdůležitější. Každá skupina poté své 

návrhy odprezentovala a na závěr žáci 

vybrali pravidla, která budou pro 

zachování příjemné třídní atmosféry 

dodržovat. 

 

Ve druhé části programu žáci hledali 

vlastnost, která by byla pro všechny 

společná. I přestože padlo několik návrhů, 

pokaždé se našel někdo, kdo s daným 

návrhem nesouhlasil.  

Proto jsme přešli k další aktivitě, při níž 

si žáci vyzkoušeli, jak společně umí 

komunikovat beze slov nebo poslepu. 

 

  
 

Jejich úkolem bylo vytvořit čtverec a 

poté kruh, následovala hra na sochaře. 

Princip hry na sochaře byl velmi 

jednoduchý; jeden ze dvojice byl socha, 

druhý byl slepý a němý sochař, který 

měl pouze hmatem napodobit své dílo. 

 

Všichni se do všech aktivit zapojili 

s nadšením, poznali se i po jiných 

stránkách a myslím si, že si program užili. 

 

Pravidla, která si žáci odsouhlasili, si 

v hodině výtvarné výchovy umělecky 

zpracovali a vyvěsili ve třídě, aby je měli 

stále na očích. Za spolupráci při 

programu děkujeme školní psycholožce 

Lence Krejčí.  
Autor textu: Pavla Polejová 

 

 

 
 

MATEMATICKÁ 

GRAMOTNOST V 5. TŘÍDĚ 

 
O tom, že převody jednotek hmotnosti je 

možné procvičit i jinou než tradiční 

formou, se přesvědčili žáci 5. ročníku 

v hodině matematiky.  

Pro všechny byl připraven zapeklitý 

úkol. Na stole je čekalo několik věcí, 

které byly nachystány na turistický 

pochod: svačina a pití pro 3 výletníky, 

3 jablka, 3 pláštěnky, 3 buchty, papírové 

kapesníky, peněženka, gumoví medvídci, 

Raciolky a lékárnička. Žáci si nejprve 

vyzkoušeli odhadnout, kolik mohou 

všechny věci vážit. Poté byli rozděleni 

do skupin, ve kterých řešili pracovní list. 

V pracovním listě jim chyběli údaje 

o tom, kolik váží pláštěnky. A proto 

využili digitální váhy, aby údaje doplnili 

a mohli tak vypočítat celkovou hmotnost 

všech předmětů. Poslední úkol, který 

žáci řešili, bylo vyřadit ty předměty, 

které jsou z jejich pohledu na túru 

zbytečné, a své návrhy odůvodnit.  

 
 

Při vyřazování předmětů žáci 

ve skupince velmi živě diskutovali, 

nakonec se vždy celá skupina shodla. 

Nejčastěji žáci vyřazovali gumové 

medvídky, protože jim nepřipadaly 

dostatečně zdravé, a pláštěnky, protože 

mají softshellové bundy, a proto je 

nepotřebují. Jiná skupina navrhovala 

vyřadit všechny sladkosti a jablka, 

protože si vše prý mohou v cíli koupit, 

když mají peněženku. V jedné skupině 

dokonce vyřadili jednu láhev s pitím, 

protože neměli problém se navzájem 

podělit o obsah zbývajících dvou lahví.  

Tuto netradiční hodinu si všichni žáci 

užili a už se těší na další netradiční pojetí 

matematických úloh. 

Autor textu: Pavla Polejová 

 

 
 

JAK JSME VNÍMALI 

PŘECHOD Z BUDOVY 

DO BUDOVY 

 
Na druhé budově se může chodit po 

chodbách. Odchod paní učitelky Zuzany 

Tesařové byl velmi smutný, ale i přesto 

můžeme naši minulou paní učitelku 

navštěvovat. Na prvním stupni jsme 

měli jen jednu paní učitelku a na 

druhém stupni se nám paní učitelky a 

páni učitelé pořád střídají. Když si 

zapomeneme svačinu a máme u sebe 

peníze, tak si něco můžeme koupit 

v bufetu. Tady se nám líbí, že tu máme 

skříňky. Na první stupeň nikdy 

nezapomeneme. 

Autor textu: Eliška Nesvadbová, 5. A 
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PRAVĚK V PŘEROVĚ  

Letos se čtvrťáci učí poprvé dějiny naší 

země a samozřejmě se učí i o pravěku. 

Proto jsme se ve středu 18. září vypravili 

do Muzea J.A. Komenského v Přerově, 

kde nás čekala zážitková prohlídka 

expozice pravěku. Děti si prožily tmu 

v jeskyni, podívaly se na nálezy z doby 

kamenné a mimo jiné si vyzkoušely 

práci archeologů. Cesta vlakem zpátky 

byla také prima.  

Autor textu: Alena Kocianová  

 

 

 

 

 
 

KLUB KARETNÍCH A 

DESKOVÝCH HER 

 
Od konce září jsou úterní odpoledne 

věnována všem milovníkům karetních a 

deskových her. Během úvodního setkání 

si všichni zájemci sdělili, proč se 

do klubu přihlásili a jaká mají očekávání. 

Všichni se shodli, že velmi rádi hrají 

různé karetní a deskové hry a že by se 

rádi naučili hrát nějakou novou hru. 

Začali jsme tedy karetní hrou Uno. Tato 

karetní hra je založena na principu hry 

Prší, je doplněna o další karty s různými 

úkoly a v případě, že hráč drží poslední 

kartu, musí říct Uno. To se nakonec 

ukázalo jako nejzábavnější, neboť 

všichni s napětím očekávali, jestli hráč 

vysloví Uno, nebo bude následovat trest 

v podobě dvou nových karet. 

O týden později jsme si zahráli karetní 

hru Autobus a hru s dřevěnými kostkami 

s názvem Jenga, které rozvíjí logické a 

strategické uvažování.  
Během třetího a čtvrtého setkání se hráči 

zdokonalili ve hře Dostihy a sázky. Byli 

rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna 

skupina se věnovala hře junior a druhá 

klasickému podání. Žáci s nadšením 

kupovali koně, tvořili stáje a sázeli 

dostihy. Nepozornost se nevyplácela, 

hráči totiž přicházeli o zisk z dostihů. I 

přestože jsme této hře věnovali dvě 

úterý, hru jsme až do úplného konce 

nedohráli, a proto jsme vítěze určili 

na základě získaného finančního obnosu 

z prodeje všech dostihů a koní.  

 

 
 

Poslední říjnové úterý si žáci ověřili svůj 

důvtip a logické myšlení při hrách 

Ubongo a Jenga. Při hře Ubongo byli 

hráči rozděleni do dvou skupin, někteří 

hráli ve dvojicích. Smyslem hry Ubongo 

je naskládat dané tvary do uvedeného 

pole tak, aby bylo celé zakryté, přičemž 

důležité je splnit úkol v časovém limitu. 

Všichni hráči zapojili veškeré mozkové 

závity, aby úkol splnili. A když se jim to 

náhodou nepovedlo, ochotně se nabídli 

ostatní spoluhráči a úkol jim pomohli 

vyřešit. Při hře Jenga se na stole postaví 

věž ze všech kamenů, přičemž hráči 

postupně vytahují jeden kámen z věže 

tak, aby věž nespadla. I při této hře si 

všichni zúčastnění užili spoustu zábavy. 

 

 
 

Na úterní odpoledne se všichni 

přihlášení velmi těší, o čemž svědčí čím 

dál dřívější příchod a také to, že 

málokdy skončíme přesně načas. I 

přestože všichni při hře myslí především 

na výhru, tak je naším mottem: Není 

důležité vyhrát, ale zúčastnit se a co 

nejvíc si to užít! A to se nám, alespoň 

myslím, daří.  

Autor textu: Pavla Polejová 
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CHCETE SE STÁT 

SKAUTY? 

 
Na podzim je krásně barevná příroda. 

Co takhle se jít podívat do Skautu a 

dozvědět se o přírodě něco více, zahrát 

si pár her a být s kamarády venku? 

Jezdíme na výpravy („přespávačky“) 

do skautského tábora v Nejdku. 

Každoročně vyrážíme na Ivančenu. 

Naučíme se různé věci ohledně 

stanování (např. postavit si sám stan, 

rozdělat oheň a na něm uvařit čaj, 

těstoviny, guláš atd.). Dále se učíme 

vázat různé uzly, morseovku a poznávat 

některé stopy zvířat. Učíme se názvy 

rostlin (stromů, květin) a živočichů 

(lesní zvěř, ptáků). 

Přijďte se podívat do Skautu! 

Autoři textu: Simona Sychravová, 

Eliška Hrbáčková, 6. tř. 

 

 
 

DRUŽINOVÝ BADATELSKÝ 

KROUŽEK 17.10.2019  

Dnes jsme vyráběli pektinové housenky. 

Expertimentem jsme si ukázali, jak se dá 

směs pektinu změnit z rozpuštěné látky 

na gel. Pokus se dětem velmi líbil a 

domů si odnášely zelené červíky. 

Autor textu: Jana Bařinková  

  
 

 
 

KROUŽEK VOLEJBALOVÉ 

PŘÍPRAVKY 

 

Koncem září odstartoval již tradiční 

kroužek volejbalové přípravky, který je 

zaštítěn Volejbalovou akademií 

v Přerově. Kroužek je rozdělen na dvě 

skupiny podle věku dětí. Mladší děti má 

na starosti paní učitelka Dana Ředinová, 

starší děti Hana Ottová.  
Díky tomu, že máme k dispozici 

dostatek měkkých tréninkových 

volejbalových míčů a snadno 

nasaditelnou síť, je naše učení 

volejbalovým dovednostem mnohem 

rychlejší a snazší. 

Děti se seznamují se základy házení a 

chytání, později se složitějším odbitím 

vrchem obouruč. Všechny tyto úkony 

jsou prováděny formou hry.  

Děti se také učí tzv. barevný volejbal, 

ve kterém se stále zdokonalují, aby 

na dalším turnaji nezaostávali 

za ostatními družstvy akademie. 

Do prosince nás čeká snad focení a 

určitě také vánoční besídka, na které 

bývají děti odměněny za své úsilí. Už se 

všichni těšíme. 
Autor textu: Hana Ottová 

 

 

 

 
 

 
 

DEN STROMŮ 

 
V pondělí 21. září se v přerovském 

parku Michalov konal Den stromů. 

Ráno jsme jeli vlakem do Přerova a dál 

jsme pokračovali pěšky. Cesta byla 

dlouhá, ale nakonec jsme tam došli. 

První jsme museli najít start. Tam jsme 

dostali lístek na razítka a mapu stanovišť. 

Museli jsme s pomocí mapy najít různá 

stanoviště a tam plnit úkoly. Na prvním 

stanovišti jsme měli hledat písmena a 

podle nich skládat názvy stromů. Na 

dalších stanovištích jsme například 

hledali ve větách skryté názvy stromů, 

rozpoznávali jedlé, nejedlé nebo 

jedovaté plody keřů, tvořili jsme z listů 

a žaludů obrazce nebo jsme 

rozpoznávali šišky jednotlivých 

jehličnatých stromů. 

Po splnění několika úkolů jsme si mohli 

vzít odměnu. Ale ten výlet byl vlastně 

také taková odměna, a za to děkujeme 

naší paní učitelce. 

Autoři textu: Hana Angela Ševčíková, 

Eliška Mrvová 
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HALLOWEEN 

V HODINÁCH 

ANGLICKÉHO JAZYKA 

Datum 31. října je v anglicky mluvících 

zemích neodmyslitelně spojeno se svát-

kem zvaným Halloween. Skoro všechny 

děti tento zahraniční svátek moc dobře 

znají - a to především díky až mnohdy 

velmi strašidelným dekoracím a mas-

kám, které mohou během podzimu často 

vidět v různých obchodech. Jaký je ale 

pravý význam tohoto dne, proč a jak se 

slaví, to se žáci dozvěděli právě v hodině 

angličtiny. Cílem našich radovánek bylo 

naučit se či si připomenout a zopakovat 

halloweenskou slovní zásobu, poslech-

nout si písničky a podívat se na videa, 

zjistit, co vlastně znamená zvolání "trick 

or treat!", vyplnit zábavné pracovní 

listy, vyrobit si masky či si zasoutěžit 

v různých nezvyklých disciplínách. 

Nakonec za svou snahu byli odměněni 

drobnou sladkostí, která měla dosti ne-

obvyklou podobu! 

Autor textu: Martina Kovaříková  

 

 
 

ANGLICKO – ČESKÉ 

DIVADLO „LAST WISH“ 

Dne 5.11.2019 se někteří žáci 6.-9.roč-

níku vypravili do Přerova na činoherní 

anglicko-české divadelní představení 

s názvem Last Wish (Poslední přání). I 

přes poněkud pesimisticky znějící název 

se však nejednalo o žádný smutný pří-

běh. Hra byla inspirována vyprávěním 

Jana Wericha „Král měl tři syny“. V této 

divadelní hře je ono poslední přání pana 

Kinga poněkud prazvláštní – touží 

po svých starých ztracených sandálech. 

 

Pokud mu některý z jeho tří potomků 

dokáže toto přání splnit, pak bude dle 

slibu starého otce obdarován výherním 

loterijním lístkem. Jestli byl v tomto pát-

rání někdo úspěšný, jak s případným 

jměním naložil a k jakému životnímu 

moudru nakonec došel, se už musíte ze-

ptat svých vlastních dětí!  

Autor textu: Martina Kovaříková  

 
 

PRVNÍ DVA MĚSÍCE 

V PRVNÍ TŘÍDĚ 

Jsou to již dva měsíce, co se z malých 

vyděšených očí plných obav staly oči 

prvňáčka. Děti se každým dnem stávají 

jistějšími a jistějšími. Každý den se učí 

něco nového. Milují hry, tanec, zpěv, ale 

i matematiku a český jazyk. Zvládnou 

již přečíst jednoduchá slova, umí napsat 

první slabiky. Do písanky píšeme již 

jako velcí školáci perem. Začátky jsou 

vždy těžké, ale musím děti strašně 

pochválit za jejich nadšení a touhu 

po poznání. Doufám a věřím, že budeme 

dál tak lehce, zábavně a s úsměvem 

proplouvat první třídou. 
Autor textu: Zuzana Tesařová 

 

 

 

NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE 

 
Dne 27. září jsme vyjeli s paní učitelkou 

Královou na Úřad práce do Přerova. 

Ještě před vstupem do budovy jsme šli 

do obchůdků na sváču. Po jídle jsme 

přišli do místnosti, kde se nám 

představila moc hodná paní. Seznámila 

nás s náplní exkurze a začala nám 

promítat nějaké prezentace o pracích, co 

budou v budoucnosti, což nás všechny 

zaujalo. Dále se nás vyptávala, jestli 

máme vůbec představu, kam dál 

na školu a snažila se nám pomoci vybrat 

tu správnou školu. Vytiskla každému 

z nás papíry a seznamy středních škol a 

odborných učilišť. Měli jsme také 

možnost podívat se do mnoha složek 

různých povolání, které nám 

v rozhodování také hodně pomohly. 

Po 3 hodinách jsme se rozloučili a 

utíkali na vlak. Na nádraží jsme si 

koupili další svačinku a pokoušeli jsme 

se zdržet déle, abychom nemuseli na 

poslední hodinu. Bohužel neúspěšně. 

Autor textu: Aneta Derková 
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POBAVTE SE S NÁMI 
 
Ptá se večer manžel manželky v posteli: „Mám natáhnout budíka nebo budeš mluvit až do rána?“ 

 

Tetička přinese Pepíčkovi atlas a říká: „Pepíčku, tohohle atlasu si važ, ten je 

ještě z mého mládí!“  
„A tetičko, je tam už Amerika?“ odvětí Pepíček. 

 

„Tati, zítra bude ve škole třídní schůzka, ale jen pro užší kroužek.“  
„Tomu nerozumím.“ 

Vychytralý synáček vysvětluje: „No, bude tam učitelka a ty.“ 

 

„Tati, já bych chtěla na Vánoce pejska.“ 

„Nevymýšlej kraviny, bude kapr jako vždycky.“ 

 
 

 

 

NETRADIČNÍ SUDOKU A LABYRINT 

 
Zkuste malou změnu - diagonální (úhlopříčné) sudoku. 

Žádná číslice se nesmí opakovat v žádném řádku, sloupci, 

tučně ohraničeném čtverci, ani v žádné z úhlopříček. 
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KALENDÁŘ AKCÍ V BRODKU A OKOLÍ 
BRODEK U PŘEROVA 

23. 11. 2019  Turnaj v pexesu a Člověče, nezlob se; 

pořádá Skaut 

29. 11. 2019  Rozsvícení vánočního stromu 

v Lukové 

4. 12. 2019 Rozsvícení vánočního stromu 

v Brodku 

 

CITOV 

 

8.12.2019 Adventní výstava na téma perníky se soutěží o nej perníkovou chaloupku, Citov, od 14:00 v kulturním domě 

15.12.2019 Adventní komorní koncert, Citov, od 14:30 v kostele 

23.12.2019  Zpívání pod vánočním stromem, Citov, od 17:00 (místo bude upřesněno) 

24.12.2019 Půlnoční mše svatá nejen pro děti, Citov, od 15:00 v kostele 

26.12.2019 Vánoční koncert, Citov, od 10:30 v kostele 

4.1.2020  Tříkrálová sbírka, Citov, dopoledne 

Všechny akce budou předem připomenuty skrz plakáty s více info na vývěskách a na webu obce: www.obeccitov.cz 
 

CÍSAŘOV 

17. 11. 2019 Díkůvzdání za svobodu, Císařov, od 15:30 v kapličce 

17. 11. 2019   Vernisáž fotosoutěže „Království objektivem občanů Království“ od 14:00 

1. 12. 2019    Výstava ručních prací s kuchařskou soutěží a výstavkou „Staleté kořeny Císařova“ 

23. 12. 2019    Zpívání u stromečku s malou dechovkou 

31. 12. 2019    Silvestrovská vycházka s TY-ČINKAMI 

 

Na vydání tohoto čísla se mimo jiné podíleli: Marie Ševečková-Švédová, Lenka Karasová. 

Děkujeme. Kdo by chtěl přispět fotografiemi či články nebo různými soutěžemi do dalšího čísla, neváhejte a připojte se 

k našemu kolektivu. Budeme velmi rádi. 

http://www.obeccitov.cz/

