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JEDEME NA HORY…aneb můj milý 

deníčku 
 

 

Můj milý deníčku, jedu na lyžák, už se mooc těším. Čekáme se spolužáky a 

autobus, ještě odevzdáme papíry panu řediteli a vyrážíme na cestu. Po dvou 

hodinách jsme dojeli k chatě jménem Ovčárna. Byl tam krásný psíček s hodným 

páníčkem. Potom jsme šli asi 1km k naší chatě. Ten den jsme vyšli i na vysílač 

Praděd.  

PRVNÍ DEN NELYŽAŘE: 

Potom, co jsme si zvykli na horské podnebí, nám pan ředitel přichystal krásnou 

rozcvičku v lyžácích. Druhá skupina vyrazila na modrou sjezdovku a my jsme se  

mezitím učili základy, bohužel někteří spíše vypadali jako tuleni plácající se po 

ledu. Potom co jsme se všichni úspěšně sešli v herně pan ředitel vytáhl svoji 

fešnou kasičku a začal do ní vybírat naše úspory. Po prvním dnu většina z nás 

doufala v bezbolestnou smrt nebo odjezd domů.  

DRUHÝ DEN: 

Druhý den jsme jezdili s panem ředitelem a díky němu jsme se zdokonalili 

v lyžování.  Večer tohoto dne nás  Filip Koníček nás obeznámil s informací,  že 

urval záchodové prkénko. Nikoho to nepřekvapovalo. Michal Moštěk získal 

fialový nátělník s krásně dekorovaným nápisem ,,Danger Pirate‘‘. Michalovi se 

nápad zprvu moc nezamlouval, avšak se s tím musel vyrovnat.  

TŘETÍ DEN:  

Všem už nám pomalu odumíraly nožičky, které lemovaly krásné fialové 

modřiny. Pan ředitel po odborné poradě se zbytkem našich profesionálů učitelů 
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rozhodl, že vzít nelyžaře na černou sjezdovku je dokonalý nápad. Zbytek 

skupinky se odkoulel na buchty, které nikdo nedostal. Potkali jsme vojáky 

pochodující vstříc závěji sněhu dle odborných slov jedné nejmenované žákyně 

to byli „hezcí vojáci“.  Další z problémů byli „běžkysti“,  kterým jsme se jen 

těžce vyhýbali. Večer tohoto dne měli program kluci z béčka. Námi všemi 

milovaný lékárník Vítek nám připravil přednášku o první pomoci, na kterou 

menší skupinka žáků z 8. A přišla pozdě. Dnes nátělník dostal Filip Koníček, po 

ukázkovém sjezdu černé sjezdovky po zádech s hlavou dolů. Před předáním 

hrdě poklekl s odcizenou korunkou na hlavě a přijal tento fialový poklad. 

ČTVRTÝ DEN: 

Po nezvykle dlouhém přemlouvání jsme dospěli k názoru, že všichni půjdeme 

spolu lyžovat na modrou, kde jsme točili video s paní učitelkou Novákovou a 

našimi pády. Nedopatřením, samozřejmě né naší vinou,  se skolilo pár 

snowboardistů k zemi. Jedna paní, neboli námi nazývaná „červená bunda“,  

která se rozhodla kritizovat náš styl stání v řadě, nešťastnou náhodou zakopla o 

zbloudilou lyži našeho hrdiny dne Tomáše Křapy a rychlostí světla se zřítila 

k ledovým krystalkům sněhu. Večer nám pan ředitel přednášel nezbytné 

informace o přežití v rizikových situacích na horách. 

POSLEDNÍ DEN: 

Náš lyžák na parkovišti před Hruškou zakončila věta Klárky Mošťkové:  „To je 

hezké, že se na nás tak těší,  škoda, že neví, že my k nim nechceme. “  

SWEET HOME ALABAMA 

a šestnáct hodin spánku. 

Autoři textu: žáci 8. A, hlavní postavy se zveřejněním souhlasí  
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BENEFIČNÍ JARMARK PRO 

UKRAJINU 
 

Každý člověk má někdy nějaké trápení, občas si stěžuje, 

ale je to jen kapka v moři proti tomu, co se děje na 

Ukrajině… 

Naše škola se proto rozhodla uspořádat 12. 3. 2022 

BENEFIČNÍ JARMARK, aby pomohla dětem a dospělým 

z Ukrajiny. Každý návštěvník mohl přispět finančně 

nebo hmotným darem, děti mohly potěšit své vrstevníky hračkou. Na této akci 

se podařilo vybrat celkem 47 115 Kč,  tato částka byla poslána přes organizaci 

člověk v tísni. Potřeby, hračky byly převezeny na 

Charitu do Uherského Hradiště. Tak abych to 

shrnula… celá akce se povedla,  přišlo mnoho lidí, 

atmosféra byla velmi příjemná a doufám, že to 

pomohlo lidem a dětem z Ukrajiny,  kteří to 

opravdu nesmírně potřebují. ♥ 
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ROZHOVOR S KATARYNOU 
Rozhovor s ukrajinskou spolužačkou 

 

V březnu 2022 se nejmenší třída na škole 8. A rozrostla o další členku týmu, 

z Ukrajiny k nám přišla nová spolužačka, která nám napsala něco o sobě. 

Jak se jmenuješ? 

Jmenuji se Kataryna. 

Odkud pocházíš? 

Pocházím z Ukrajiny, z města Vinnycja. 

Kdy jsi přijela do Vlčnova? 

Přijela jsem začátkem března. 

Jaký byla tvá cesta, jakými dopravními prostředky a jak dlouho si jela? 

Cesta byla velmi těžká, jely jsme dva dny, já a maminka. 30 km jsme šly pěšky, 

taky jsme jely vlakem, autobusem a nakonec taxikem. 

Kde nyní bydlíš a s kým? 

Nyní bydlím ve Vlčnově, s maminkou, tetou a jejím přítelem Zdeňkem, který je 

otec mého spolužáka. 

Jak se ti líbí v české škole? 

Moc se mi tu líbí, škola je pěkná, spolužáci dobří a velmi přátelští. Taky učitelé 

jsou hodní a vůbec tu není nuda. 

Jak se ti líbí život v naší obci? 

To se mi taky moc líbí. Protože jsem z města a Vlčnov je vesnice, užívám si toho 

klidu, kterého je tady víc, než ve městě. Taky je fajn, že je tu  pěkná příroda a 

hodně míst, kam můžu jít na procházku, např. Vlčnovské búdy.  Taky lidi ve 

Vlčnově jsou hodní, dobří, důvěřuji jim. 
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Jaká jsou tvá přání do budoucna? 

Vlastně nemám teď nějaké konkrétní přání, ukončím školu a pak uvidím. 

Vlastně nyní žiju ze dne na den. Ale jednou bych chtěla být překladatelkou nebo 

učitelkou a cestovat kolem světa. 

Co ještě chceš o sobě říct? 

Jsem Kateřina a je mi 13 let. Mám ráda sport, kamarády a cestování. Žiju tady, 

ve Vlčnově, po čas války a chodím zde i do školy. Proto vám mohu říct o 

nějakých rozdílech mezi českou a ukrajinskou školou. 

Naše škola ve Vinnyce má pět osmých tříd a v každé třídě je až 35 žáků. Proto 

mají učitelé méně času na každého z nich. Známky za výuku dostáváme od 1 do 

12, kdy 12 je nejlepší a 1 je nejhorší, takže jde vlastně o takové bodování, spíše 

než známkování. V naší škole všichni nosíme botasky, nikdo nchodí v pantoflích. 

V jídelně si můžeme o každé přestávce koupit oběd, či jiné jídlo, čaj, koblížky, 

pizzu, džus a tak dál. Mají tam hodně věcí a hodně dětí si zde nakupuje, proto je 

zde vždy veliká fronta, a často se stává, že se někdo z žáků dostaví do hodiny 

později. Pokud jde o předměty, tak některé máme velmi podobné a některé ne.  

Například v 10. a 11. třídě se místo občanské výchovy učíme brannou výchovu. 

Taky se učíme světovou literaturu, dějepis máme nazvaný historie a je 

rozdělený na historii celého světa a historii Ukrajiny. Pravidla chování ve škole 

jsou celkem stejná, jen my smíme ve škole používat mobilní telefony. To je asi 

tak všechno. Tady v ČR bydlím s maminkou a tetou, moje ostatní rodina zůstala 

na Ukrajině, tedy můj nevlastní otec, bratranec, dědeček s babičkou a taky můj 

pes a kočka. Stýská se mi po nich, ale i po našem domě, mém domovu. Ale 

zpočátku to bylo horší, to se mi stýskalo víc, nyní se mi tu líbí, učím se mluvit 

česky, anglicky a přes počítač jsem 3. června ukončila ukrajinskou počítačovou 

školu. Chci velmi poděkovat všem lidem, kteří nám pomáhají, dávají nám jídlo a 

vše ostatní. Taky nás vyslechli, poradili nám a pomohli. Děkuji za to, že mohu 

chodit do krásné školy, kde se mi všichni moc věnovali a vše mi ukázali a 

vysvětlili.  Mám ráda své spolužáky, protože jsou na mě hodní, přátelští a 

pomáhají mi. Samozřejmě taky děkuji všem učitelům, oni jsou dobří a moc fajn. 

 

  



9 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOST NAŠÍ ŠKOLY 
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SLAVÍME DEN ZEMĚ 

22.dubna 2022 
 

Ve čtvrtek 21 .4. se na Základní škole 

ve Vlčnově slavil Den Země formou 

sběru odpadu a různých týmových 

soutěží. Této akce se zúčastnily 

pouze třídy druhého stupně, první 

slavil také, ale jinou formou  

Celá akce začala o půl deváté 

focením, kdy měla každá třída svou 

barvu oblečení, naše třída měla červenou, pokračovala sběrem odpadu a 

následnými soutěžemi. Každá třída měla vyhraničený svůj úsek, kam se vydala 

sbírat odpadky. Snažili jsme se nasbírat co nejvíce odpadu do časového limitu. O 

půl jedenácté se všechny odpadky z určitých tříd zvážily a podle váhy 

nasbíraného odpadu se přičetly body. Celý druhý stupeň nasbíral dohromady 

zhruba 305 kg odpadu, a tím jsme vyčistili 

spoustu míst ve Vlčnově. Naše třída 8. B byla 

sbírat odpadky kolem stadionu a celkem jsme 

shromáždili 67,5 kg odpadu. Nevěřili byste, 

kolik se dá v tak malé obci jako je Vlčnov najít 

odpadu. Mezi nejzajímavější úlovky patřila 

například pneumatika, která byla vylovena 

z místního potoku, dále pak varná konev a 

mixér. Po zvážení odpadu se třídy rozdělily do 

několika skupin po čtyřech až šesti lidech. Skupinky si namazaly pod koleny a 

vyrazily oběhnout jednotlivá stanoviště, která v sobě ukrývala různorodé úkoly 
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spojené s přírodou. Celý den jsme si náramně užili a také přispěli k lepšímu 

prostředí. Následující den proběhlo ve vestibulu vyhlášení nejlepší třídy ve 

sbírání odpadků a vyhlášení nejlepšího týmu v soutěžích.                                      

                                                                                                                                     

Autoři žáci 8. B 
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SLAVÍME VÝROČÍ NAROZENÍ  

JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO 
Projekt k výročí narození J. A. Komenského 

 

Vyměnit si na Den učitelů ve škole role a připomenout tím žákům na 2. stupni originálnějším 

způsobem 430. výročí narození Učitele národů nás vedlo k tomu,abychom uskutečnili 

projektový den Škola hrou. V pondělí 28. března si naši deváťáci vyzkoušeli, jaké to je učit 

češtinu, chemii, dějepis, zeměpis, angličtinu, ale třeba i výchovu ke zdraví. Prezentaci přímo o 

Janu Amosi Komenském navíc připravili zástupci  8. A a 8. B, kteří tím obohatili vyučování 

páťákům. Byla to změna pro žáky i pro prezentující a my doufáme, že zajímavá. Zúčastněným 

děkujeme za spolupráci, kdo ví, třeba za pár let budou tento den slavit už jako opravdoví 

učitelé…                                         

Autor textu: Mgr. Šárka Lukášová  
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EXKURZE POKRAČUJÍ I VE DRUHÉM 

POLOLETÍ 
 

Malíř, sochař, vynálezce . . . 

Poznáš, o kom mluvím? Narodil se roku 1452 v městečku Vinci v Itálii. Zemřel 

v roce 1519. Učil ho jeho strýček Francesco. Časem se přestěhoval do Florencie. 

A později odcestoval také do Milána, Manova, Paříže a Říma. Namaloval obraz 

Mona Lisa, kterému se věnoval 15 let a údajně ho nedokončil. Obraz je 

namalovaný na formát A4. To jsem teda netušil! Stejný obraz namaloval také 

jeho učeň. Údajně jsou v obrazu ukryta čísla. Takový obraz by byl pojištěn asi na 

18 miliard korun. Na obraz se můžete přijít podívat do francouzského Louvru. 

Leonardo namaloval i další obrazy – Madonu ve skalách, Poslední večeři nebo 

Dámu s hranostajem. Vynalezl létací a válečné stroje. Proslavil se malováním 

obrazů, sochami, ale také jako vynálezce.                               Mikuláš Mudrák, 5. B 

Významný umělec 

Leonardo se narodil ve Vinci v Itálii. Učil ho jeho strýc Francesco. Jako malý žil ve 

Vinci. Vyrůstal ve Florencii a později odcestoval do Milána, Manova nebo Paříže. 

Namaloval Monu Lisu, formátu A4, Poslední večeři, Dámu s hranostajem a 

Madonnu. Byl to velmi úspěšný malíř, vynálezce a sochař. Pokusil se vyrobit 1. 

letadlo na světě, také vynalezl létací a válečné stroje. Kdyby se jeho obraz Mona 

Lisa dal prodat, byl by vyčíslen na stovky milionu dolarů. Obraz je umístěn 

v Louvru v Paříži. V obraze je zřejmě ukrytý krokodýl, ufo nebo čísla. Pozadí 

obrazu nedává logiku, jelikož obě strany jsou úplně odlišné. Leonardo byl velmi 

chytrý člověk, a proto se teď o něm píší knihy, natáčí dokumenty a filmy. 

Takového člověka bychom si měli všichni zapamatovat. 

Klaudie Gažiová, 5. B 
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PLANETÁRIUM BRNO 

Dne 13.4. 2022 jsme se my ze  6. A se 

třídami 5.A a 5.B vydali na výlet do 

planetária v Brně. Jako dozor s námi byli 

pan zástupce R. Korábek, paní učitelka Š. 

Kovářová a paní učitelka J. Sovišová.  První, 

co jsme po příjezdu do planetária viděli, 

byly suvenýry a za rohem vstup do sálu. Když jsme se v něm usadili, začala 

projekce programu, kde jsme se dozvěděli aktuální informace o stavu naší 

galaxie. Poté jsme zjistili i různé zajímavosti, jako třeba počet souhvězdí a 

strukturu planet naší soustavy. Po skončení hodinového programu jsme měli 

možnost zakoupit suvenýry a rozhlédnout se po prostorech planetária nebo se 

najíst nebo se podívat po venkovním areálu. Na tyto aktivity jsme měli 

vymezených 40 minut. Výlet jsme si užili a bavilo nás to. 

Autoři textu: M. Holečková, N. Horáková 
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OSVĚTIM 

  

Se školou jsme  se 

zúčastnili exkurze 

v koncentračním táboře 

v Osvětimi. Velmi jsem se na 

něj těšila a vůbec nic mě na tom 

výletě nezklamalo.  

Ráno jsme se měli všichni sejít 

na parkovišti u hrušky a 

autobus vyjel z Vlčnova v 8:45. Cesta trvala zhruba 4 hodiny a cestu jsme si 

všichni užili. Hned po příjezdu do Osvětimi jsme šli na prohlídku prvního úseku 

tábora. Paní, která nás prováděla, nám dala speciální sluchátka, po nasazení 

sluchátek jsme ji krásně slyšeli a 

rozuměli všemu, co nám říkala o 

tomto táboře. Prošli jsme různé 

budovy a viděli spoustu 

smutných věcí, které by měl 

vědět každý, aby si uvědomil, jak 

hrozné období to bylo. Já osobně 

jsem se ale dozvěděla mnoho 

zajímavých informací, které asi nikdy nezapomenu. Po prohlídce druhého úseku 

se s námi paní průvodkyně rozloučila a my jsme šli zpět k autobusu. Cesta domů 

byla také fajn. Po cestě jsme se zastavili na benzínce, kde jsme si mohli koupit 

něco k jídlu a pití. A kolem 21:00 jsme se vrátili zpět na parkoviště před Hrušku, 

kde si nás měli vyzvednout rodiče.  
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Doma jsem vše vyprávěla rodičům a ukazovala jim také fotky, které jsem 

pořídila v průběhu prohlídky. Byl to velmi záživný výlet, který jsem si moc užila. 

Toto téma mě moc zajímá, takže bych se tam v budoucnu, pokud budu mít čas, 

ráda ještě jednou podívala.  

Autor textu: Veronika Zábranová  
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MALÍ ARCHITEKTI ZE 3.B 

 
To je název projektu, se kterým nás prostřednictvím Nadačního fondu Řemeslo 

pomáhá, přišla seznámit trojice lektorů - Jiří Hadaš, Monika Křenová a Petra 

Benešová. Nejprve jsme si zopakovali, z jakých materiálů se stavělo dříve a z čeho 

vznikají domy dnešní doby. A pak už - Hurá na to! Stavební deník, přidělení 

stavebních profesí, materiály důležité pro stavbu, šikovné ruce stavařů  a hlavně 

spolupráce všech řemeslníků, bez kterých se žádná stavba neobejde. A výsledek 

stojí určitě zato! Podívejte se! 

Společně jsme zavzpomínali, jak se nám tato akce líbila. A samostatně napsat, co 

nás na ní zaujalo - to už nebyl pro nikoho problém. 

Autor textu: Mgr. Ivana Kovářová 
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NAŠI DEVÁŤÁCI NA PLESE  

I V PRAZE 

Už od začátku roku jsme začali 

plánovat naši deváťáckou 

polonézu. Bylo s tím více starostí, 

než jsme si mysleli… Od října 

jsme pilně nacvičovali, ale kvůli 

covidu se náš ples odložil na 

květen, přestože spousta z nás 

věřilo, že se stane zázrak a ples 

nakonec v lednu bude, nestalo se tak. 

6. května jsme zdobili klub, z plánovaných 3 hodin nám to zabralo hodin asi 8, 

ale stálo to za to, byli jsme na to opravdu pyšní, sice trochu bolelo na konci 

plesu praskat tak pracně nafoukané balonky, ale i tak naše výzdoba byla 

nejhezčí!  

7. května jsme se oblékli do krásných šatů a šli jsme. Před tančením jsme byli 

dost nervózní, ale nakonec to dopadlo skvěle. Celý ples jsme si neskutečně užili. 

Ples je jeden s nejlepších zážitků na naší škole a budeme se těšit na další 

ročníky. 
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9.A VYRAZILA NA EXKURZI DO 

PRAHY 
 

V deváté třídě se uskutečnil výlet do Prahy. Měli jsme ubytování v centru Prahy, 

takže jsme měli všechno blízko. Z paní průvodkyně Evy nám málem praskla hlava 

a nohy umíraly únavou. Užili jsme si i trochu kultury v podobě divadelního 

představení. Dále jsme měli na programu Pragulic s feťačkou/bezdomovkyní 

Zuzkou, navštívili jsme Národní muzeum, zavítali jsme na Pražský hrad, Vyšehrad 

a Petřín. Nejpříjemnější byly ale večery na 6. patře. Děkujeme paním učitelkám 

za to, že zvládly naše rušení nočního klidu. Holkám se splnilo přání v podobě 

nákupů na Václaváku (hlavně Primark). Kluci zase viděli “rychlé“ zhasnutí 

Pražského hradu. Někteří z nás ani nechtěli domů.  

PS: Nedoporučujeme Primark, velké fronty!!! 
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ŠKOLNÍ VÝLETY 

6.A- Horní Němčí- penzion Boďa 

 

 

 

 

7.A- Pálava- kemp Merkur  

 

 

 

 

 

8.A + 8.B- Lučina 

 

 

 

 

9.A-Praha 
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NAŠI UČITELÉ 
 

 

 

 Libor Trtek 

- ředitel ZŠ Vlčnov 

- Zeměpis a tělocvik 

 

 

 

Rudolf Korábek 

- zástupce ředitele 

-vlastivěda, čeština, matematika 

 

 

 

 

Jiří Eibensteiner 

  -učitel 2. stupně 

       -zeměpis, hudební výchova,  

         pracovní činnosti 

  -třídní učitel 7 .A 
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                                                           Štěpánka Gottwaldová 

                  -Učitelka 2. stupně 

                                                                -přírodopis, chemie 

                                                                -třídní učitelka 6. A 

 

 

                                                                   Monika Kašpaříková 

- učitelka 2. stupně 

-český jazyk, občanská výchova 

-výchovný poradce 

-třídní učitelka 8.A  

 

 

 

        Ilona Konopková 

  -učitelka 2. stupně  

  -anglický a německý jazyk  

     

 

 

 

                                                                         Šárka Lukášová 

    -učitelka 2. stupně 

                                                              -Český jazyk, výtvarná výchova, VKZ 

                                                                -Třídní učitelka 9.A 
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             Marie Mikulcová 

   -učitelka 2. stupně 

                                                                -Matematika, fyzika, angličtina 

 

 

Štěpán Míšek: 

- Učitel 2. stupně 

-  Zeměpis 

 

 

 

 

Ivana Nevařilová 

-Učitelka 2. stupně 

- Matematika 

 

 

 

 

                                                                        Jarmila Nováková 

   -Učitelka 2. stupně 

       -Německý Jazyk, tělesná výchova 
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                                                                Radka Přikrylová 

                           -Učitelka 2. stupně 

                                                               -Dějepis, občanská výchova  

                                                                pracovní činnosti 

                                                               -Třídní učitelka 8.B 

                                                                   

                                                                   

 

  Zdeněk Stašek: 

-Učitel 1. a 2. stupně  

                                                                          - Hudební výchova 

 

 

 

Antonín Zeller 

-učitel 2. stupně        

-Fyzika, Informatika 
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UČITEL ROKU  
 

Připravili jsme si anketu pro všechny žáky 2. stupně, aby na lístečky, které jsme 

jim přichystali a rozdali, napsali své dva oblíbené učitele. Následně jsme 

všechny hlasy sečetli a výsledky vypadají následovně… 

Na stupních vítězů se umístili… 

1.místo: paní učitelka Radka Přikrylová 

2.místo: paní učitelka Ilona Konopková 

3.místo: pan učitel Antonín Zeller 

 

Všem moc gratulujeme!!! A žákům děkujeme za spolupráci spolu 

s vyplněním ankety.😊  
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TŘÍDA ROKU 

 

Připravili jsme si anketu, ve které jsme se zeptali všech učitelů druhého stupně, 

jaká je jejich nejoblíbenější třída. Rozhodování mezi hlasováním bylo poměrně 

těžké, jelikož ne každý učitel učí všechny třidy, ale i přesto byly výsledky velmi 

těsné. 😊  

 

Po vyhodnocení a sečtení všech hlasů získala nejvíce třída…. 

8.B 

V závěsu za vítěznou 8.B se umístila 8.A a hned za nimi třída 6.A. 

Vy ostatní ale nevěšte hlavu, třeba se příště umístíte i vy! 
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PŘÁNÍ NA PRÁZDNINY 
 

 

 

Přejeme všem žákům, jejich rodinám i zaměstnancům 

školy krásné prázdniny. Hodně sluníčka, 

neopakovatelných zážitků a pohody. 

Těšíme na shledání v novém školním roce. 

 

Redakční rada školního časopisu 
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REDAKČNÍ RADA 
 

 

9. A - Nikol Krupková, Barbora Solíková 

 

8. A - Jan Heinrich, Lukáš Křapa, Klára  Mošťková, Zuzana 

Urbanová 

 

8. B - Tereza Blahová, Nela Keltnerová, Vendula Pechalová, 

Kristýna Vašáková 

 

7. A - Tobiáš Krupka, Jan Stašek 

 

6. A - Markéta Holečková, Nikola Horáková, Natálie Šusteková 

 

 

 

 

 


