
      
 
 
 

 

         
 
    
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dlouhé covidové pauze se na 
naší škole opět mohla uskutečnit 
oblíbená soutěž Arménská má talent.  

1. kolo této soutěže proběhlo 
v dubnu v učebně hudební výchovy. 
Do soutěže se přihlásilo 54 žáků, 
31 z 1. stupně a 23 z 2. stupně. Žáci 
předvedli svůj talent ve zpěvu, tanci, 
ale i recitaci a skládání Rubikovy 
kostky. Líbila se i dvě skupinová 
vystoupení žáků z 5. A a z 8. A. 

Výkony žáků hodnotila porota 
složená z žáků 8., 9. a 5. tříd a na 
regulérnost soutěže dohlížela paní 
učitelka Hůrková. Rozhodování, koho 
poslat do 2. kola, bylo opravdu těžké. 
Nakonec porota rozhodla o postupu 
17 soutěžících z 1. stupně a 14 sou-
těžících z 2. stupně. Porota poslala do 
2. kola i obě třídní vystoupení. 

2. kolo soutěže proběhlo 21. 6. 
v tělocvičně naší školy, tentokrát již 
s diváky z řad našich učitelů a žáků. 
Viděli jsme skvělých 26 vystoupení 
našich talentovaných žáků. I ve 2. kole 
neměla porota rozhodování lehké, 
protože soutěžící dali do svých 
vystoupení úplně vše. A jak nakonec 
tato talentová show dopadla? 

Na 1. stupni se o 1. místo podělily 
Adéla Compel z 5. B, která krásně 

zazpívala píseň Someone You Loved 
a ohromila tak celou porotu, a úžasná 
malá tanečnice z 2. C Veronika 
Rozprýmová, která svými tanečními 
pohyby rozvlnila i sedící diváky. 

2. místo získaly Karolína Fučíková 
ze 4. C za svůj krásný tanec, Valentina 
Messa ze 3. A za zpěv písně Bella Ciao 
a třída 5. A s Planetou Zombie. 

Na 3. místě se umístili Hana 
Bierová a Lucie Šebestová z 5. A s písní 
Buchet je spousta, Eliška Hladišová 
z 5. B s písní S písničkou se lépe kráčí 
a Simon Pančocha z 5. A s recitací 
Písně Moudrého klobouku. 

Na 2. stupni se stala absolutním 
vítězem Anna Marie Dolinková z 8. B 
s písní A Thousand Years. Svým 
procítěným zpěvem okouzlila jak 
porotu, tak i diváky, z nichž některé 
dokonce dojala k slzám. 

Na 2. místě se umístil Marek Musil 
z 9. B, který nám zazpíval a na ukulele 
zahrál píseň od Pokáče Patrik Schik. 

3. místo obsadila třída 8. A se svým 
vtipným vystoupením Popeláři. 

Ještě jednou děkujeme všem 
účastníkům za jejich úžasná vystou-
pení, divákům za vytvoření super 
atmosféry a třídě 8. A za organizaci 
celé soutěže. 

Arménská má talent 
 

 
 

Milí čtenáři,  

 

první letní den je již za námi  
a prázdniny přede dveřmi. Neko-
nečný je Vesmír a školní rok, říká 
jeden z Murphyho zákonů.  Ten 
letošní již spěje ke konci a jak  
jsme jej prožívali se můžete dočíst 
na stránkách nového vydání škol-
ního časopisu. Co vám přináší? 

Že máme žáky talentované, 
o tom není pochyb. Oblíbená akce 
Arménská má talent se vrátila po 
dvou letech a sklidila velký úspěch. 
Žáci během roku slavili prvenství 
v literárních kláních i sportu, na-
vštívili Dům seniorů, hasiče, podí-
vali se na Macochu i do Vídně, 
oslavili Den Země. Konec roku 
přinesl také zážitky ze škol v příro-
dě, kam naše třídy vyjíždějí za do-
brodružstvím a utužením vztahů 
s kamarády i učiteli. 

Velká část letního čísla je věno-
vaná projektu Erasmus+. Učitelé 
vyjeli do Slovinska, navštívili nás 
slovinští žáci a naši žáci se vydali 
za poznáním partnerské země. 

Devítiletou docházku končí žáci 
posledního ročníku, kteří se již 
tradičně loučí několika články 
i fotografiemi.  

Nechybí ani příloha, kde najdete 
díla žáků jak prvního, tak druhého 
stupně, doplněná okouzlujícími 
ilustracemi. 

Děkujeme také členům redak-
ční rady. Velká část z nich přechází 
na druhý stupeň. Věříme, že bu-
dou v práci pokračovat, protože 
bez jejich anket, rozhovorů a člán-
ků by nebyl časopis  tím, čím je. 

Krásné slunečné odpočinkové 
léto přeje 

 

Vaše redakce 

Léto 2022 
 

Jolana Hůrková 

č. 16 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
Vážení rodiče, milí žáci,  
 
 
v rukou držíte letní číslo školního časopisu 

ARmixxx. 
A co je nového? 
Škola KONEČNĚ žije svým normálním životem. 

Žáci i učitelé se společně a s „radostí“ vzdělávají. 
Kromě výuky jsme pořádali řadu soutěží, exkurzí 
a samozřejmě i výletů a škol v přírodě. A žáci 
devátých ročníků úspěšně absolvovali přijímací 
řízení na střední školy a již „lámou metr“.  

A postupně uzavíráme klasifikaci a žáci sklízí 
plody své práce. 

V rámci projektu Erasmus+ měli naši 
zaměstnanci možnost zúčastnit se studijního 
pobytu ve Slovinsku a navštívit partnerskou školu 
OŠ Naklo a spřátelenou školu OŠ Antona Ukmarja 
Koper, získat zkušenosti s jinými typy výuky 
a  poznat krásy Slovinska. Taktéž jsme přivítali u nás 
žáky ze Slovinska a rovněž další naši žáci měli 
možnost vyrazit do této krásné země.  

V souvislosti s mezinárodní situací a válkou na 
Ukrajině i do naší školy přišlo několik (devět) 
ukrajinských žáků, které jsme postupně zařazovali 
do běžných tříd tak, aby nebyla narušena výuka.  

A co je nového v budově školy? 
Na druhém stupni ve 3. respiriu nám byly 

konečně dodány šatní skříňky. Dále pak proběhla 
rekonstrukce střechy nad terasou pavilonu D a s ní 
spojená instalace tzv. „zelené střechy“.     

 
Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme vám všem za 

spolupráci v letošním školním roce a přejeme 
pěknou dovolenou a krásné dny volna plné 
odpočinku, radosti a letního slunce.  

 
Tak a hurá na prázdniny! 
 
 
 

Mgr. Petr Holánek,  
ředitel  ZŠ 

 



Adaptační skupiny  
pro ukrajinské žáky na „Arménské“ 

Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ  

 
V půli dubna byla naše škola oslovena a požádána OŠML MMB, aby na období květen–červen převzala pod svoji záštitu 

detašované pracoviště na ul. Purkyňově. O co se mělo jednat?  
Generali Česká pojišťovna se rozhod-la uvolnit část svých prostor a zřídit v nich třídy pro ukrajinské žáky a přes svůj nadační 

fond je vybavit. Po krátkém zvážení jsme se rozhodli, že nepůjdeme do varianty normálních tříd s žáky, ale do tzv. adaptačních 
skupin, tzn. že jejich účastníci nebudou žáky naší školy. Jejich financování mělo být zajištěno z dotační výzvy MŠMT: Adaptační 
skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022.  

Nastala otázka personální – nebylo možné, aby naši pedagogové zajišťovali chod těchto adaptačních skupin. Řízením chodu 
pracoviště byly pověřeny PhDr. Tatiana Petříková, naše vedoucí školní družiny, a Mgr. Alena Procházková, zástupkyně pro 
1. stupeň. Postupně sehnaly vychovatele a činnost mohla začít. V každé skupině začal pracovat jeden český rodilý mluvčí a 
jeden ukrajinský. Připravit se musela komunikace s rodiči, dále chod a organizace dne, zabezpečení, příchody a odchody, 
plány výuky, volnočasové aktivity, vybavení, výzdoba atd. 

Jak měly být skupiny postaveny? 
Skupiny byly určené pro děti ve věku 6–15 let, jedna skupina pro 15–30 dětí. Program probíhal čtyři hodiny denně: dvě 

hodiny výuky českého jazyka s rodilým mluvčím a další dvě hodiny adaptačně-socializační a volnočasové aktivity. Žákům bylo 
zajištěno stravování, pitný režim, obdrželi výukové materiály, psací potřeby, sešity.  

Jaká byla účast?  
Celkem prošlo našimi adaptačními skupinami 119 zapsaných žáků. Jsme si vědomi, že tito žáci mají za sebou nelehké životní 

období, ale pevně věříme, že se i díky nám seznámili s naším jazykem, kulturou, chodem společnosti a připravili se k nástupu 
do českých škol a postupnému začlenění do naší společnosti, pokud se rozhodnou u nás zůstat. Jeden výsledek je patrný již 
od pohledu – když tyto děti pomalu směřují ke konci našich adaptačních skupin, nejedná se již o málomluvné, stydlivé 
a zakřiknuté děti, ale o děti, které se nijak neliší od českých.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Jak pracují adaptační skupiny pro ukrajinské děti? 
Za Armixxx Tomáš Boreš, Ondřej Matějka, Filip Tošnar, 5. A 

 
Dnes jsme zpovídali paní zástupkyni Mgr. Alenu Procházkovou, která má od letošního jara na starosti detašované 

pracoviště naší školy pro ukrajinské děti, jejichž rodiče (nejčastěji jen maminky) spolu s nimi utekly ze země sužované válkou. 
Jak taková práce vypadá, to zjistíte v následujícím rozhovoru. 

 
 

Můžete nám představit toto 
nové pracoviště? 

Na Purkyňově 101 má naše základní 
škola tzv. adaptační skupinky. Je to pro 
děti z Ukrajiny ve věkové kategorii od 
6 do 15 let, které sem přišly v době války. 
Jsou rozděleny na čtyři skupinky právě 
podle věku – od 6 do 8 let, od 8 do 12 let, 
od 12 do 13 let, od 13 do 15 let.  

 

Co a jak se ukrajinské děti 
učí? 

Dopoledne mají děti čtyři vyučovací 
hodiny (od 8 do 12 hodin), z toho se dvě 
hodiny učí konverzaci v českém jazyce. 
Od 10 do 12 hodin probíhají volnočasové 
aktivity: děti hrají různé hry, povídají si. 
V každé skupince jsou dvě dospělé osoby 
(jeden Čech a jeden Ukrajinec), tyto 
osoby nemusí mít pedagogické vzdělání, 
ale musí být starší 18 let. Dětem je poskytována svačina i oběd. Po konci této výuky si pro ně mohou přijít rodiče nebo zde 
děti mohou zůstat ještě s jinou institucí do 16 hodin a vzdělávání pokračuje v duchu školní družiny.  

 

Jak probíhá komunikace mezi lektory a dětmi? 
Na pracovišti působí naše paní vychovatelka Petříková, která umí výborně ukrajinsky. Já s nimi komunikuji rusky. Ale 

všichni se s nimi snažíme mluvit co nejvíce česky. Když děti nerozumí, využíváme právě ukrajinského lektora. Děti v této době 
už znají v překladu čísla, barvy, měsíce, ale také už dokáží o sobě říci, co dělaly o víkendu a podobně.  

  

Armixxx se ptá: 
 



       Naši učitelé ve Slovinsku 
 

 
V rámci projektu Erasmus+ se vydalo 10 učitelů z naší školy na návštěvu dvou slovinských škol a poznávání krás 

země, která má rozlohu přibližně 20 000 km2 a přes dva miliony obyvatel. 
Tento výjezd se měl uskutečnit již během podzimních prázdnin, ale vzhledem ke covidové situaci proběhl až počátkem 

května. Celkem jsme zde strávili osm dnů, navštívili hory i moře, jezera i jeskyně, ochutnali místní speciality, seznámili se 
s historií i současností Slovinska, prošli čtyři města, dvě slovinské školy, získali nové přátele a přivezli si domů nespočet zážitků. 

O některé z nich se s vámi podělíme na dalších stránkách časopisu. Čtěte pozorně, na závěr vás čeká letní detektivní úkol, 

který pro vás připravila p. uč. Remsová – únikovka o ceny!       
 

Den první 
Úterý 3. května  

Planica  
Naší první zastávkou na „Cestě do zelené Evropy“ se stal světoznámý 

skokanský areál Planica na severozápadě Slovinska v Triglavském 
národním parku. Dominantou tohoto střediska je mamutí můstek 
Letalnica, na jehož výstavbě se v roce 1934 podílel i architekt s českými 
kořeny Stanko Bloudek. V průběhu let prošel můstek několika 
rekonstrukcemi až do současné podoby. Březnové závody na zdejším 
mamutím můstku každoročně uzavírají Světový pohár ve skocích na lyžích. 
Skokani se z můstku do údolí řítí rychlostí přes 100 km/h a aktuální rekord 
můstku je 252 metrů. Velkou turistickou atrakcí je výstup na samotný 
vrchol můstku, kdy je třeba zdolat několik set, někdy i hodně strmých, 
schodů. Naši učitelé se nenechali dvakrát pobízet a s bravurou tohoto 
„mamuta“ zdolali. Odměnou jim byl fascinující výhled, kdy měli celý 
skokanský areál jako na dlani. Historii tohoto významného místa se věnuje 
zdejší malé muzeum a jednou z dalších atrakcí je trenažér a větrný tunel, 
kde si, pod dohledem instruktora, můžete vyzkoušet, jaké to je „létat jako 
pták“.  

Mgr. Jaromír Krejčí 
 

Vršič 
Cestujeme Slovinskem, je to netradiční školení našich brněnských pracovníků. V mikrobuse panuje dobrá nálada. Pan 

docent Matyášek (Jirka) a paní inženýrka Jedličková (Hela) do nás nalévají informace horem dolem. Člověk si při cestě ani 
nepospí. Nyní víme, kdy vznikly Alpy, jak je dělíme a proč, co v nich všechno roste a v jakých vegetačních patrech. Známe 
historii území, kterým jsme projeli, dozvěděli jsme se, kteří čeští vědci a badatelé žili a tvořili na území Rakouska a Slovinska. 
Je nám jasné, jaký je rozdíl mezi krasovým územím a Alpami a hlavně, jak tuto látku přiblížit našim žákům. No jak:  „TO MUSEJ 

VIDĚT“!!! 
Jednou z našich zastávek ve Slovinsku první den byla 

procházka pod Vršičem. Je to překrásný kout Slovinska, 
a tak jej navštívili v září naši žáci a v květnu naši učitelé. 
Pod Vršičem studuje každý po svém, učitelé čtou ze skal, 
sněhu i vývěsních cedulek. Po tak náročném studiu 
v přírodě mají všichni hlad, je třeba se zastavit na pořádné 
a teplé jídlo na Koče na Gozdu. 

Úterý končilo ubytováním v nádherném místě. Večer 
jsme si prostředí nemohli kvůli tmě vychutnat, ale o to 
krásnější byla ranní procházka v klidné, ničím nerušené 
idyle. 

Co říci na závěr? „To opravdu musíte vidět“. Slovinsko 
je malý státeček, ale má tolik, tolik krás. Učení na 
slovinském území je zábavné, inspirující, povznášející 
a naplňující. Přidejte se k nám. 

Mgr. Irena Lidmilová, 
člen realizačního týmu programu ERASMUS+, projektu „Cesty do Zelené Evropy“  

 
 



Den druhý 
Středa 4. května 

Osnovna šola Naklo 
Druhý den cesty jsme měli nabitý program. Probudili jsme se do krásného dne v Krajnské Goře  

s výhledem na Julské Alpy. Odsud jsme odjeli do partnerské školy v Naklu. 
Vesnice Naklo je správním střediskem občiny Naklo. Celou občinu tvoří 

13 sídel, které se rozkládají na 28 km2. Žije zde celkem přes pět tisíc obyvatel. 
Nachází se v severozápadní části Slovinska, v Hornokraňském regionu. Na jihu  
Je údolí řeky Sávy, na severu zasahují Kamnicko-Savinjské Alpy. 

Naše první zastavení bylo v základní škole v centru Nakla – Osnovna šola  
Naklo. Školu navštěvuje přibližně 470 žáků 1.– 9. tříd. Ve sborovně nás přivítal pan  
ředitel Milan Bohinec, představil místního župana (starostu) pana Ivana Megliče.  
Společně jsme v aule školy zhlédli kulturní program, kde vystoupil pěvecký sbor  
se svými sólistkami. Děvčata z 1. stupně měla připravenou 
dramatizaci pohádky Hvězdička Ospalka. Velmi milým 
překvapením byla závěrečná písnička Tancuj, tancuj, 
vykrúcaj. Nikoho nenechala v klidu. Účinkující byli odměněni 
obrovským potleskem. 

Následovalo sázení Stromu přátelství na školní zahradě. 
Všichni přiložili ruku k dílu. Věříme, že se mandloň v Naklu 
uchytí a bude každé jaro vykvétat do krásy. Venkovní 
prostory školy nás ohromily. Nádherný výhled na okolní 
Alpy, velké hřiště, spousta herních prvků, altán na venkovní 
výuku, jedlá zahrada, cesta ke zvonku pro štěstí…  

Pan ředitel nás provedl školou. Ukázal nám třídy, 
počítačovou učebnu, učebny zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy, tělocvičnu, knihovnu (tu mají v každé škole a je žáky 
značně využívaná).  Po stěnách visely výtvory žáků, které nám jsou velkou inspirací. Milou připomínkou nedávné návštěvy 
učitelů z Nakla byla panelová dokumentace jejich cesty do Brna a dalších míst naší země. 

Ze základní školy jsme přejeli do mateřské školy Vrtec Mlinček. Je to moderní stavba, kde se nachází 12 oddělení. Pět 
oddělení pro děti od 11 měsíců do 3 let, šest pro děti od 3 let až po předškoláky. Jedno oddělení je spojené. Kromě heren 
jsme si prohlédli knihovnu, tělocvičnu, velkou víceúčelovou místnost, šatny. Zaujala nás kreativní učebna, místnost pro 
relaxování. Školka má vlastní kuchyni. Z každé herny je východ na venkovní krytou terasu, která dětem umožňuje pobyt venku 
i za nepříznivého počasí. Odtud se dá vyjít na zahradu s mnoha herními prvky, s prostorem na míčové hry, projížďky na 
koloběžkách, odrážedlech. Raritou jsou dva mladí vychovatelé. Vše umocňovalo vlídné prostředí, veselé děti a bílé vrcholky 
hor kolem. 

Další přesun byl do přidružené OŠ Podbrezje. Tu navštěvuje přes 50 žáků 1.–5. třídy. Je to více než stoletá budova 
s bohatou historií. V průběhu let byla opravena. Díky školákům je v ní stále živo. Velkou pochvalu zasluhují paní kuchařky, 
které nám připravily výborný oběd. 

Po obědě na nás čekali ve škole v Naklu osmáci. Připravili si terénní 
výuku s názvem: Orientace po Dupljanských cestách – Hra za pokladem 
(Lov za zakladom). Vytvořili jsme s nimi pětičlenné skupiny a vyrazili plnit 
úkoly. Odpovědi jsme zapisovali do pracovních listů. Občas to byla legrace 
domluvit se, porozumět si. Zachraňovala nás angličtina, kterou osmáci 
velmi slušně ovládali. Zamilovali jsme si slovo “žuželka”. Uhádnete, co 
znamená? Žížala, žežulička jako v písničce? Kdepak! Žuželka = hmyz. Cesta 
skončila u Křivé jedle (Kriva jelka). Těšíme se na osmáky, až přijedou k nám. 
Jaké slovo asi pobaví je? 

Po dobré svačině v lese jsme nasedli do autobusu, dali odpočinout 
nohám a vyjeli směr Kranj. 

Mgr. Karla Robková 

Návštěva města Kranj 
Toto krásné městečko se nachází 20 km severozápadně od Ljubljany 

a kousek na jih od naší partnerské školy v Naklu. Právě tamní učitelé naší 
výpravě domluvili sympatického průvodce, který nás tímto starobylým 
městem provedl.  

Naše cesta začínala netradičně – ponořili jsme se do městského 
podzemí, kde jsme měli možnost navštívit určitou část tunelů (celkem se 
jedná o 1300 metrů dlouhou síť vybudovanou během druhé světové války 
v roce 1944). Tyto prostory měly poskytovat úkryt pro obyvatele města 



v případě bombového útoku. Také my jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je 
takovýto útok prožít. V těsné místnosti a ve tmě jsme byli vystaveni skoro reálné simulaci 
bombového útoku. A opravdu to nebylo vůbec nic příjemného! O to více jsme pak ocenili 
klidnou procházku, která nás zavedla do starého města nacházejícího se na skále nad 
soutokem řek Sávy a Kokry.  

Prohlédli jsme si kostel sv. Kancijana, který patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám ve 
Slovinsku, dále Prešernovo muzeum, na jehož podobě se opět podepsal známý architekt 
J. Plečnik. Před muzeem nešla přehlédnout největší socha romantického slovinského básníka 
France Prešerna, který se přátelil s naším významným romantickým básníkem K. H. Máchou. 
Procházku městem jsme zakončili u zajímavého sousoší sv. Jan Nepomucký s chobotnicí 
a úplnou třešničkou na závěr byla návštěva v Základní umělecké škole, kde nám tamní žáci 
naprosto famózně zahráli na tahací harmoniky mj. skladby i od Michaela Jacksona. Úžasný 
zážitek!!! 

Mgr. Monika Komárková 
 

Den třetí 
Čtvrtek 5. května  

Park Brdo   
Areál Brdo se nachází deset 

minut jízdy od historického 
města Kranj. Na ploše cca 500 
hektarů se rozkládají lesy, 
stromořadí, rybníky, pastviny, 
zahrady, stezky. Areál tvoří dvě 
oplocené části: zámecký park 
Brdo na 70 ha a uzavřené lesní 
části, kde je na téměř 430 ha 
upravena přírodní rezervace 
pro zvířata. Celý areál je 
prohlášen za kulturní památku 
národního významu, vzhledem 
k druhové a biotopové rozma-
nitosti je také lesem zvláštního 
určení, ekologicky významným 
územím a chráněným územím 
Natura 2000. 

Počátkem 16. století zde byl postaven renesanční hrad, 
ve kterém po staletí žila spousta šlechtických rodů, 
jugoslávská královská rodina Karadordevič, jugoslávský 
prezident Josip Broz Tito a mnoho dalších. 

Minulost se zde prolíná s novou dobou. Na zámku se 
v současnosti konají státní diplomatické akce, setkávají se 
zde přední politici. Je často navštěvován i pro svou 
bohatou historii. Nachází se zde rozsáhlá sbírka soch 
a obrazů slovinských umělců, zajímavý nábytek z různých 
historických období, cenné křišťálové lustry, koberce 
a velká knihovna. 

V přilehlých stájích chovají koně – bílé lipicány. 
Zaujmou malované včelí úly a velké doškové rámy na 
sušení sena. Na své si přijdou i milovníci golfu. Park Brdo je 
velmi oblíbeným místem pro místní svatby. Konají se zde 
programy pro školáky, komentované prohlídky parku 
s průvodcem. Je možné si pronajmout prezidentskou chatu, účastnit se lovu, ubytovat v hotelu, využít wellness. 

U příležitosti slovinského předsednictví EU v roce 2008 bylo v areálu postaveno Kongresové centrum Brdo. Jedná se o nízký 
skleněný pavilon, umístěný do překrásné zeleně, která je součástí chráněného lesa. Před budovou je rozlehlá betonová 
plocha, kde se odehrávají protokolární ceremonie, na sousedící louce jsou stožáry s vlajkami všech členských států EU 
a nedaleko odtud je přistávací plocha pro vrtulníky.                         

Mgr. Karla Robková 
 



Hodina výtvarné a hudební výchovy 
Pokud jste někdy toužili hrát na hudební nástroj, ale nenaskytla se vám příležitost, doporučuji navštívit horské městečko 

Sorica, do kterého jsme se po čtvrtečním obědě s učiteli vypravili, abychom prožili hodinu HV a VV, které zažívají žáci 
slovinských škol.  

Pravda, serpentiny autobusem nahoru daly našemu žaludku zabrat, o to víc jsme si ale užili hudební a výtvarný zážitek, 
který nás zde čekal. Každý jsme měli možnost stát se na chvíli hráčem v orchestru a vyzkoušet si různorodé bicí a melodické 
nástroje. V závěru jsme se sladili a společně odehráli malé koncertní vystoupení. A že nám to ladilo! Posléze nás lektor zavedl 
do půdního ateliéru a naučili jsme se správně nakreslit vázu s květinami a jablko v prostoru, výtvory jsme si odvezli s sebou. 
Posuďte sami, jak se nám to povedlo.  

Mgr. Radka Těšíková 
Den čtvrtý 
Pátek 6. května 

Opět v OŠ Naklo 
V pátek nás v OŠ Naklo uvítal pan ředitel a slavnostně 

všem předal Europasy, doklad o účasti v programu 
Erasmus+. 

Poté jsme nahlédli do vyučování. Čtvrťáci právě dostali 
opravenou písemku z matematiky. Společně s paní 
učitelkou dělali rozbor práce, zamýšleli se nad problema-
tickými úkoly. 

U prvňáčků bylo rušno. Měli také matematiku. 
Rozšiřovali si obor čísel od 15 do 20. V áčku se učili 
uspořádat řady čísel s pomocí nafouknutých balonků. 
V béčku stejné učivo procvičovali ve skupinách. Jedni 
vylosované číslo 
modelovali z plas-
telíny, druzí sklá-
dali příslušný počet 
knoflíků, jiní hráli 

Člobrdo, poslední skupina doplňovala řady čísel. Všichni si postupně vyzkoušeli 
každou z činností. V obou třídách doslova platilo Komenského „škola hrou“. Těšíme 
se, že tyto aktivity s našimi prvňáčky brzy vyzkoušíme. 

Nechali jsme dětem na tabuli vzkaz s pozdravem od našich nejmladších školáků. 
Odpočinout si, potěšit bolavou duši, načerpat energii chodí děti na nedaleký malý 

statek. Pod vedením bývalé paní učitelky, nyní chovatelky, se učí starat o domácí 
zvířata. Hlavně se však s nimi mazlí a hrají. Nejlepší jsou k tomu kontaktní zvířata jako 
kočičky, pejsci, slepice. Kdo by odolal pomazlit se s činčilou? Ti odvážní pomůžou 
očistit kopyta poníkovi nebo se skamarádit s koňmi. Takovou terapii bychom uvítali 
asi všichni.  

Mgr. Karla Robková 
 

 



Lublaň 

Hlavní město Slovinska Lublaň (Ljubljana) nás přivítalo deštěm. Počasí bylo sychravé, přesto jsme se po ubytování v hostelu 
s příhodným názvem Tresor vydali na prohlídku města se skvělým průvodcem panem Jiřím Matyáškem. 

Hostel byl dvě stě metrů od centra, od Prešerenova náměstí a známého Trojmostí. Někteří se po prohlídce města, které 
má něco málo pod 300 000 obyvatel a je největším městem Slovinska, vydali k Lublaňskému středověkému hradu, který stojí 
na vrcholu hradního vrchu. Přestože na hrad vede lanová dráha, nevyužili ji. Před námi byl víkend, na odpočinek to 
nevypadalo, venku poprchalo, a tak jsme se rádi vrátili na hostel, který má v suterénu trezorové dveře a v každém pokoji, 
který byl pojmenován po měně některé ze světových zemí, se nacházely ukázky jejich bankovek. 

Mgr. Ivana Coufalová 
Den pátý 
Sobota 7. května 

Muzeum KEBE s modelem Cerknického jezera 
Během pobytu jsme obdivovali krásy jezera Bled, které patří k nejznámějším ve Slovinsku, a to zejména díky hradu, který 

se nad jezerem vypíná. Nás však autobus zavezl k jinému zajímavému fenoménu země, a to k Cerknickému jezeru. Je to jezero 
podivné, je totiž periodické, to znamená, že dočasně vysychá. My jsme měli štěstí, že v tomto jezeře krasového původu voda 
byla. V některých časech, v závislosti na spodní vodě a na ročním období, zarůstá trávou a mění se v pastviny, jindy se zde 
provozují vodní sporty a jezero slouží k rybolovu i rekreaci. Hlavním zdrojem vody jsou krasové vyvěračky, místa, kde krasová 
voda vyvěrá na povrch. V muzeu KEBE jsme se seznámili s historií i současností jezera a na „živém“ modelu jezera s odborným 
výkladem zažili kolísání 
hladiny jezera, doslova 
cítili veškerou přírodu, 
vodu, ptactvo i zvířata. 
S místem je spojena 
legenda o zakázané lásce 
mezi potomky znepřá-
telených šlechtických ro-
dů, kteří nakonec v jezeře 
nalezli smrt. 

Osobně se mi tato 
část země velmi líbila, 
nejenom proto, že jedna 
z hor, která se nad 
jezerem klene, se jme-
nuje Velki Javornik, ale 
vzpomněla jsem si, že jsem tu již byla. Před třemi lety jsme Slovinskem projížděli na kole právě okolo Cerknického jezera. 
Vrátila jsem se myšlenkami na šotolinovou cyklostezku, brzké letní ráno, nasycené vodou, vše kolem se zelenalo a hlavně byly 
prázdniny. :-)                        Mgr. Ivana Coufalová 

 



Škocjanské jeskyně 
V jihozápadní části Slovinska, pouhý kousek od 

Jaderského moře, se nachází velmi pestrá a zajímavá 
oblast zvaná Klasický kras. Podle tohoto kousku krajiny 
obsahujícího vápence se všem podobným oblastem na 
světě říká krasy (například Moravský kras u Brna). Klasický 
kras obsahuje nesčetné krajinné útvary, z nichž 
nejznámější jsou jeskyně, konkrétně Škocjanské jeskyně. 

Jeskynní systém u starobylé vesnice Škocjan je natolik 
unikátní, že byl zapsán na seznam světového dědictví 
UNESCO. Nachází se v něm totiž jeden z největších 
podzemních kaňonů, který do vápenců v průběhu miliónů 
let vyryla řeka Rieka. Součástí přírodního unikátu jsou 
i dvě doliny, Velká a Malá, kde se části jeskynní klenby 
v minulosti zřítily do hloubky přesahující 150 metrů 
a vytvořily tak dechberoucí podívanou. 

Samotný turistický okruh jeskyní obsahuje tři 
ohromné síně: první z nich Propadlá (zavalená) síň 

s pozůstatky kamenů po jejím proboření, druhá Tichá síň vysoká přes sto metrů, rozprostírající se přímo pod parkovištěm, 
a nakonec první část podzemního kaňonu zvaná Šumící síň. Turistická cesta vede vyrytá do stěny vysoko nad Riekou 
a ve zúženém místě ji překonává po Cerkvenikově mostě 50 metrů nad dnem. Z jeskyně se turisté mohou vydat po vlastní 
ose buďto samostatnou prohlídkou další části jeskyně, nebo vyjet k východu pozemní lanovou dráhou. 

Mgr. Jiří Rossi 
 

Den šestý 
Neděle 8. května 

Neděle den odpočinku 
Po první noci strávené v hotelu Salinera bylo probuzení do nedělního 

slunečného rána příjemné. Vychutnali jsme si vydatnou snídani, a jelikož 
jsme dopoledne měli individuální program, rozhodli jsme se prozkoumat 
okolí. 

Využili jsme možnosti zapůjčení jízdních kol a vydali se na cestu. 
Kopcovitý terén nás během třičtvrtě hodinky jízdy zavedl do malebného 

městečka Piran, rozkládajícího se na pobřeží pouhých 16 m n. m. Centrem 
města je netypické velké kruhové náměstí. Je větší, než bývá v přímořských 
městech zvykem. Nachází se zde socha místního rodáka, slavného 
italského houslisty Giuseppe Tartiniho, po němž je náměstí pojmenováno. 
V městečku můžeme obdivovat typickou benátskou architekturu. 

Na vyvýšenině nad Piranem se tyčí Katedrála sv. Jiří, která je 
dominantou města.  Zatímco se nacházíte ve Slovinsku, vidíte odtud až do 
Itálie i na Istrii. 

Příjemně strávené dopoledne jsme zakončili krátkým posezením ve 
venkovní kavárničce na kolonádě podél pobřeží. 

Mgr. Yvona Vráblíková 
    

Medúzy, murény, mořští koníci, žraloci neboli Akvárium v městečku Piran 
Akvárium Piran se nachází vlevo od velkého kruhového náměstí v Piranu. 

Funguje více než 50 let. V akváriu se můžeme ponořit do podmořského světa 
severního Jadranu. 

Je zde kolem 140 různých druhů organismů, mezi nimiž převažují ryby. 
Ve větších nádržích můžeme pozorovat ryby žijící v otevřeném moři, jako 
např. mořský okoun, parmice, pražmy, ale i hejna ryb, které se zdržují 
u pobřeží, např. salpy, kavaly. Jsou zde i menší žraloci obecní. Z děr skalního 
hřebene pozorují okolí úhoři, murény a zvědaví kanici. V malých akváriích 
jsou pirky, vlčata. Upoutají četní korýši, od malých krevet až po velké humry, 
taktéž měkkýši, mušle, mořští plži, chobotnice, sépie. 

Některé plaché obyvatele písečného mořského dna zahlédneme jen 
s velkým štěstím – nepatrně se zavlní písek, odhalí ploutev nebo uvidíme jen 



oči třeba mořského draka nebo hvězdáře. K barevnosti akvárií přispívají hvězdice, mořské 
okurky, ježovky a další. Je tu několik mořských koníků s dlouhým nosem. 

Je těžké se odtrhnout od akvária s medúzami – kořenoústkami plicními. Mají zkadeřená 
ramena, která připomínají plíce obratlovců. Pozorovat jejich pohyb ve vodě je nesmírně 
uklidňující. Během našeho pobytu jsme zaznamenali velké množství medúz jak v moři, tak 
i vyplavených na pobřeží. Od loňského podzimu jsou přemnoženy díky teplejšímu moři 
a dostatku potravy (plankton a drobné ryby). Mohou se tak rychle množit a růst po celý svůj 
životní cyklus, který končí na jaře. Znovu se objevují na podzim a v zimě. Dělají problémy 
rybářům, chytají se jim do sítí a poškozují je. Požahání od kořenoústek je velmi slabé, člověku 
nijak silně neublíží. 

Přestože piraňské akvárium není nijak velké, dokáže nás svou rozmanitostí udržet ponořené 
v podmořském světě na dlouhou dobu. 

Mgr. Karla Robková 
 

Den sedmý 
Pondělí 9. května 

Škola u moře 

Víte, jak se slovinsky řeknou žáci? Učenci. 
A děti? Otroky. Když jsem poprvé slyšela 
slovinské paní učitelky volat otroky, otroky, 
dost mě to pobavilo, a jak již napsala jedna 
z našich kolegyň, kdo ví, jaké slovíčko pobavilo 
„otroky“ ze Slovinska při pobytu v Čechách.  

Poslední den našeho pobytu jsme se 
přesunuli do mořského přístavu Koper, kde se 
nachází další základní škola, která by se mohla 
připojit k našemu programu Erasmus+. Je to 
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper. Patří 
mezi větší školy, která má tři tělocvičny, velké 
venkovní hřiště, úžasnou hudebnu, velkou 

knihovnu, zařízené odborné učebny, zahradu, kde mimo jiné chovají včely, a z mnoha oken pro nás suchozemce neodolatelný 
pohled na moře.  

Byl jeden z prvních pro Slovince letních dnů, a tak se mnohá výuka přenesla do plenéru. Viděli jsme žáky devátých tříd, 
kteří seděli na schodech a kreslili školu. Zjistili jsme, že také hledají talent své školy, a když zazvoní, jako u nás jsou chodby 
plné štěbetajících dětí. 

Koper je malebné přístavní město, jen 5 km od italských hranic, s osobitým kouzlem a jedinečnou atmosférou. Posuďte 
sami z naší fotogalerie. 

Mgr. Ivana Coufalová 



Přivítání v OŠ Naklo a vzpomínky slovinských kolegů na pobyt u nás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus+  2020-1-CZ01-KA229-078314 Cesty do „Zelené Evropy“ Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti EK: Komise neodpovídá za použití 
informací, jež toto sdělení obsahuje, vyjadřuje pouze názor autora.       

Letní úniková hra Armixxxu: 
Detektiv Sherlock Armexxx č. 3 
tentokrát pátrá ve Slovinsku! 

Načti QR kód (nebo klikni ZDE), 
zahrej si únikovku a výsledné 

heslo pošli na 
armix@zsarmenska.cz 

 Nezapomeň při tom hlasovat  
o nejlepší článek! 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS6ixvDH-rut60PKSmUrLWvQ0gjsGBJxItzurWU-v-_IQbbcTi6F8IOGXqp4tcJA5x23_h-u2jWh8er/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
mailto:armix@zsarmenska.cz


Slovinská fotogalerie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Inspirace: Slovinská školka a školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovinská kuchyně 
Kde jinde skončit než tam, kde začíná každý den, a to u jídla 

 

Během našeho pobytu ve Slovinsku v rámci školního projektu Erasmus+ jsme také ochutnali různé místní speciality. 
Například: jelení guláš ve slovinských horách, slovinské šunky, sýry a salámky od místní farmářů v bio kvalitě v podhůří 
Julských Alp, dále žebra, tatarák, kuřecí stripsy, po cestě i klasický rakouský řízek. Dále jsme také degustovali mořské plody 
a dary moře, při našem pobytu u moře: krevety, olihně, tuňáka, platýze, chobotnici, slávky, škeble, ústřice, hřebenatky 
a mušle a malé chobotničky – kalamáry doplněné saláty a zeleninou. Zakoupili jsme extra panenský olivový olej od místních 
producentů, olivy, červené a bílé víno a čokolády jako, mimo jiné, dárek pro naše blízké. Na to, jak je Slovinsko malá země, 
tak má bohatou kuchyni reflektující moře i hory.                      Mgr. Jan Melichárek 

 

 

 

  



Návštěva slovinských žáků u nás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Článek o svačině, lučním pexesu a JŠZV 
V pondělí 23. 5. 2022 se žáci z 2. C  zabývali přípravou 

aktivit pro žáky ze Slovinska. První hodinu si vyzvedli polovinu 
třídy 1. A a společně šli nasbírat na jedlou školní zahradu 
byliny do pomazánek.  Bylinky předali třeťákům, kteří 
připravili ze školních výpěstků a pochutin ze školní kuchyně 
chutnou svačinu pro hosty ze Slovinska. 

Po předání prvňáčků jejich třídní učitelce Káje Robkové se 
celá 2. C přesunula do školní zahrady a připravovala 
jazykovou aktivitu – LUČNÍ PEXESO.  Zástupci třídy si také 
rozdělili role na připravovanou prezentaci o vzniku jedlé 
školní zahrady. Projevy i fotografie byly řádně připraveny. 

Po svačině byla utvořena smíšená mezinárodní družstva 
a zápasilo se, kdo získá nejvíce sad kartiček a českými, 
slovinskými a anglickými slovíčky k daným obrázkům. 
Vítězové byli všichni. Češi, Slovinci, žáci i učitelé se skvěle 
pobavili a bezvadně spolupracovali. Poslední aktivitou 

druháků bylo seznámit hosty s prací, která byla vykonána na jedlé školní zahradě. Na fotkách bylo ukázáno, jak pozemek 
vyhlížel před zahájením žákovského miniprojekt „Jedlá školní zahrada“. Fotografie ukázaly práci brigádníků z řad žáků, učitelů, 
rodičů i veřejnosti. A na vlastní oči přátelé ze Slovinska viděli, jak se zahrada využívá k pěstování a přírodovědným výzkumům 
dnes. Ukázky fotek byly doprovázeny podrobným výkladem a popisem událostí. Druháci se vytáhli, vše připravili a přednesli 
skvěle.                               

Irena Lidmilová 
  



Slovinští žáci a učitelé ve 3. A 
 V průběhu pobytu slovinských žáků se svými 

učiteli zavítala tato návštěva do třídy 3. A, kde pro 
ně byla připravena  společná aktivita. Vyráběli jsme 
aromatické levandulové sáčky, které byly drobnou 
pozorností pro děti a učitele ze Slovinska. Také 
jsme připravili zdravé pohoštění ve formě 
pomazánek s různými bylinkami. Z tváří dětí, jak 
našich, tak i slovinských, vyzařovala radost 
a spokojenost.  

Už teď se těšíme na příští setkání a další spo-
lečné aktivity.   

Yvona Vráblíková 

 
Se Slovinci do Prahy 
V sobotu 21. 6. 2022 jsme doprovodili slovinské 

žáky do Prahy. Cestovali jsme vlakem, což prý byl 
pro slovinské žáky jeden z nejsilnějších zážitků. Ve Slovinsku se vlaky moc nejezdí. Možnost využít počítače, televizi a snídat 
i večeřet při cestě ve vlaku na naše hosty velice silně zapůsobila. 

Unešeni byli také z cesty metrem a tramvají, uchvátil je pohled od koně na Václavské náměstí, Pražský hrad, pěší cesta 
Nerudovou ulicí, po Karlově mostě, Staroměstské náměstí a vůbec všechny památky, které v Praze viděli. 

Při návštěvě Prahy pracovní skupinky plnily různé úkoly a zde se velmi dobře rozvinula spolupráce mezi českými 
a slovinskými dětmi. Členové EKO-klubu Adam Fojtík, Květa Rozprýmová, Tereza Říčková a Nikola Hanušová dohlíželi, aby se 
jejich svěřenci ze Slovinska neztratili mezi davy turistů v Praze a trpělivě překládali pasáže z pracovních listů, plánů Prahy 
a map ČR. 

Aktivity v Praze patřily mezi velmi zdařilé části mobility.                Irena Lidmilová 

 



Návštěva ze Slovinska očima členů Anglického klubu 

Žáci tříd 7. B, 7. C a 6. B se tentokrát znovu sešli v České republice na náměstí Svobody. Všichni byli rádi, že se zase po 
dlouhé době vidíme s našimi slovinskými přáteli. Jak postupoval výlet, děti a dospělí se přesunuli na vyhlídku. Poté pokračovali 
do Paláce šlechtičen, což je jedna z výstavních budov Moravského zemského muzea. Všichni žáci (z Nakla i z Brna) též navštívili 
Brněnského draka, který je v průjezdu Staré radnice. Slovinské děti se divily, proč se Brněnskému drakovi říká drak, když je to 
krokodýl. Nakonec se dvě školy vydaly do podzemí. Naši přátelé ze Slovinska i my jsme si výlet velmi užili. 

Slovinci ale též navštívili naši školu. Jako jedni z prvních viděli nový školní klub, ve kterém jsme jim zazpívali české písničky. 
Přemístili jsme se ze školního klubu na naši zahradu a tam jsme zasadili strom. Na sázení stromu se podílel Anglický klub, 
EKO-klub a samozřejmě Slovinci. 

Myslím si, že je úžasné, že má naše škola tu možnost pracovat v tomto projektu. Děti i pedagogové si to moc užili.  
Magdalena Khan 

Se Slovinci jsme zasazovali Strom přátelství, kde jsme si všichni mohli přihodit lopatu hlíny. Poté jsme se přesunuli do 
učebny fyziky, kde jsme jim představovali novou sociální síť mezi školami. Dozvěděli jsme se pomocí pana překladatele 
zajímavosti o Slovinsku. Vytvořili pro nás také slovinský slovník. A ke konci jsme od nich dostali podomácku vyráběné sušenky 
a jmenovku na kufr. Jako rozloučení pro ně bylo nachystané občerstvení. Viděli jsme také nějaké fotky z jejich školy. 

Jakub Kareš 
V pondělí dne 23. 5. 2022 K nám na ZŠ Arménskou přijeli studenti ze Slovinska. Na naší školní zahradě jsme sázeli mandloň 

neboli Strom přátelství mezi žáky. Všichni studenti, kteří jsou zapojeni do projektu Jedlá školní zahrada, přihodili trochu hlíny. 
Jakmile byl strom zasazený a zalitý, přesunuli jsme se do učebny fyziky. Zde nám pan učitel Melichárek představil prezentaci 
Cesty do Zelené Evropy. Slovinci nám pověděli, co se jim v Česku nejvíce líbilo a co je nejvíce pobavilo. Poté jsme šli do 
školního klubu, kde bylo různé občerstvení. Každý žák z Česka dostal od Slovinců perníček, který byl vynikající! 

Barbora Kůřilová 
 

  



Nanukové vítězství 1. A  
V soutěži detektiva Sherlocka Armexxxe o nejlepší článek zvítězila třída 1. A. která si za svoji výhru vyrobila báječné 

zmrzlinové poháry. Podívejte se, jak žákům chutnalo – a zapojte se i vy do naší skvělé soutěže! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  



Den Země 
Hana Fajtlová a žáci 2. A  a 2. B 

 
Den Země si připomínáme každý rok 22. dubna v podobě 

oslav a různých informačních a vzdělávacích akcí zaměřených na 
propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Myšlen-
ka slavit Den Země se zrodila v roce 1969 v hlavě mírového 
aktivisty Johna McConnella.  Poprvé byl Den Země slaven v roce 
1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích 
světa a je koordinován organizací Earth Day Network. 

Kromě oslav bychom měli všichni:  

• zapomenout na plasty 

• nakupovat BEZobalu 

• recyklovat 

I my jsme se jako každý rok účastnili Dne Země na Červeném 
kopci, který pořádala Střední zahradnická škola Rajhrad. Na tuto 
akci jsme se moc těšili. Bylo nádherné počasí a z Červeného 
kopce byl překrásný výhled na Brno. 

Studenti si pro nás připravili několik stanovišť, např.:  
1. Mravenci – vyprávěli nám o hmyzu – hráli jsme divadlo 
2. Ryby – lovili a poznávali jsme ryby 
3. Stopa – tiskli jsme stopy 
4. Bylinky – poznávali jsme podle čichu bylinky 
5. Plazi – vyprávěli nám o tomto živočišném druhu a my 

jsme chodili podle provazu se zavázanýma očima 
6. Malování – malovali jsme přírodninou jako pravěcí lidé ☺ 
7. Žáby – poznávali jsme žáby a stejně skákali 
8. Ptáci – poznávali jsme ptáky a jejich zvuky 
 

Vše se nám moc líbilo a už se 
těšíme na příští rok.  

 

 

 

 



 

 

 

  

Velikonoční povídání 
Hanka Fajtlová a žáci 2. B 

 

Také na Velikonoce jsme se vypravili na Petrov na předvelikonoční povídání. Dozvěděli jsem se opět něco nového 
o tomto svátku,  například jak se který den jmenuje a co znamená. Letošním velikonočním týdnem teď provedeme i vás. 
Snad jste si i vy užili letošních Velikonoc, tak jako my besedy na Petrově! 
 

 

Květná neděle 10. 4. 
Květnou nedělí začínají velikonoční svátky. 

Jmenuje se tak proto, že se před bohoslužbami 
a čtením pašijí zdobily kostely květinami, světily 
se kočičky, větvičky vrby nebo břízy - ta otvírá 
poslední tzv. pašijový týden před Velikonocemi. 

 

Modré pondělí 11. 4. 
Proč Modré pondělí? Prý to je odvozeno od 

barvy látky, kterou se zdobily kostely – ale 
z němčiny se „blau“ dá přeložit i jako práce 
neschopný, což symbolizuje, že to byl tradičně 
volný den, kdy se nemělo pracovat. 

 

Šedivé i Žluté úterý 12. 4. 
Úterý má někde označení Šedivé a někde 

Žluté – v obou případech se název odůvodňuje 
počasím typickým pro tuto dobu (v dubnu je 
proměnlivé počasí, a tak může být jak slunečno, 
tak zataženo). Šedivé prý i podle pavučin, které 
se měly pečlivě vymést z domu. 

 

Škaredá  
či Sazometná středa 13. 4. 
Den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista – tedy 

škaredý den. Ovšem tradice velí se naopak 
usmívat, protože by vám mohla špatná nálada 
vydržet po zbytek roku. Také se jí říkalo 
Sazometná – bylo totiž zvykem vymést důkladně 
komín a úklidem vyhnat zlé duchy. Podávalo se 
„škaredé jídlo“ – často to byl bramborák, který 
se ale natrhal na kusy, aby nevypadal dobře, 
i když dobře chutnal. 

 

Zelený čtvrtek 14. 4. 
Pro křesťany je to den odpuštění, starší zvyk 

velel dát si k jídlu něco zeleného. Tradičně to 
byly pokrmy se zelím, špenátem nebo nádivka 
s kopřivami. 

Ve čtvrtek se z domu vynášelo smetí na 
nejbližší křižovatku, abyste se zbavili blech. 
Tlučení paličkou o hmoždíř mělo zase vyhnat 
myši. Neměli byste si od nikoho nic půjčovat ani 
se hádat – odměnou bude rok bez hádek a příliv 
financí. V kuchyni se zadělávalo těsto na jidáše – 
sníst je pomazané medem znamenalo zdravý 
rok. Také se vyséval hrách a len – mělo to zaručit 
dobrou sklizeň. 

https://www.prozeny.cz/clanek/jidase-s-polevou-46623


 

 

 

 

 

 

  

 

Velký pátek 15. 4. 
Den ticha, smutku a bolesti. Křesťané 

oplakávají Ježíše Krista. Utichnout by měl i pra-
covní ruch – což můžete také dodržet, neboť 
Velký pátek je od roku 2016 státním svátkem. 
Dříve bylo zapovězeno hýbat s půdou, prát 
a namáčet prádlo i uklízet. Neměli byste si nic 
půjčovat, prodávat ani darovat či přijmout. 

 

Bílá sobota 16. 4. 
Bílá sobota znamenala konec půstu. Ráno se 

vymetla ze stavení špína novým koštětem, aby 
bylo čisto celý rok, někde se i bílilo – od toho 
prý název Bílá sobota. I když se říká, že to je 
i podle roucha nově pokřtěných. 

Před kostelem se světil oheň, od kterého si 
mohli věřící zapálit svíčku, a odnést si 
posvěcené světlo domů. Hospodáři chodili do 
sadu a třesením probouzeli stromy ze zimního 
spánku. A zvyky, které přetrvaly? Na Bílou 
sobotu se peče beránek a mazanec, zdobí se 
vajíčka a plete pomlázka. 

 

Neděle velikonoční 17. 4.  
V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus 

z mrtvých, a proto je pro věřící nejvýznam-
nějším dnem celých svátků právě neděle, tedy 
Boží hod velikonoční, dříve to byla příležitost 
vzít si nové oblečení. Světily se velikonoční 
pokrmy, o které se pak lidé rozdělili s náv-
štěvou, ale kus dostalo i pole, zahrada i studna, 
aby byla dobrá úroda a dost vody. Hospodyňky 
byly osvobozeny od úklidu všeho druhu – prý 
ani postel nesměly stlát. 

 

Pondělí velikonoční 18. 4. 
Jinak také Červené pondělí je den pomlázky. 

V místech, kde se ještě dodržují staré zvyky, 
vyrážejí hned ráno chlapci na koledu, vyšlehat 
děvčata a tím je omladit, přinést jim krásu 
a zdraví, ale také z nich vyhnat lenost. Od-
poledne je za to dívky mohou polít vodou. 
Výslužkou je většinou zdobené vajíčko, cukroví 
a barevná stuha na pomlázce. Dříve býval první 
koledník odměněn nejvíc, protože přinášel do 
domu štěstí a požehnání. 

 
 



Malování v plenéru 
Hana Fajtlová a 2. B 

 
V pátek jsme šli ve výtvarné výchově malovat do plenéru. Úkolem bylo namalovat dvě jarní květiny a živočicha, který tyto 

květiny na jaře opyluje. Vše jsme se učili v prvouce a při tomto úkolu jsme své znalosti využili. 
V přírodě nejme sami, a tak jsme ještě postavili pár domečků pro skřítky. :-). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vodicí psi 
Hana Fajtlová a 2. B 

 

 

 

V květnu nás na 1. stupni navštívili vodicí psi se svými majiteli. Paní, která je nevidomá a pán, který pro tyto postižené cvičí 
vodicí psy. 

Byl to velmi poučný a zajímavý program, dozvěděli jsme se např. jak se chovat k nevidomým, když je potkáme na ulici. 
Jakým způsobem a jak dlouho se takový vodicí pes cvičí. Jaké plemeno psa se hodí k výcviku. Co znamená, když má pes na 
sobě postroj, a spoustu dalších informací. 

Až potkáme nevidomého na ulici, už budeme vědět, jak se máme zachovat :-). 

  



Výlet na Macochu 
Petra Kopřivová a třídy 2. A a 2. B 

 
Každoročně Punkevní jeskyně v Moravském krasu navštíví kolem dvou set tisíc turistů, které láká impozantní propast 

Macocha, svěží vzduch a krásná příroda. Tomu neodolali ani žáci 2.A a 2.B, sbalili si svačinku do batohů a s dobrou náladou ve 
čtvrtek 19. 5. vyrazili na výlet na Macochu. 

Po hodinové cestě v autobuse jsme přijeli na parkoviště Skalní mlýn, který byl výchozím bodem našeho výletu. Odtud jsme 
se svezli vláčkem ke stanici lanovky, kterou jsme se dostali až k hornímu můstku propasti Macocha. Ta je nejhlubší propastí ve 

střední Evropě s naměřenou hloubkou více než 138,5 metrů, což je 
pro představu více než délka jednoho fotbalového hřiště. Při pohledu 
na dno propasti mnozí zatajili dech a nemohli uvěřit, že se již za 
několik desítek minut budeme procházet po jejím dně. Po krátké 
přestávce u turistické chaty Macocha jsem se lesními cestičkami 
přemístili ke vstupu do Punkevní jeskyně. Ta je součástí nejdelšího 
jeskynního systému v České republice – Amatérské jeskyně. Při její 
prohlídce jsme byli ohromeni bohatou krápníkovou výzdobou, 
monumentálním pohledem na skalní stěny propasti Macocha 
a nezapomenutelnou projížďkou na lodičkách po ponorné říčce 
Punkvě.  

Všem se krásné výhledy i jízda na lodičkách velmi líbily a výlet 
jsem si společně užili na jedničku. 

 

  



Návštěva knihovny Lány – literární žánry 
Irena Stranyánková a 4. B 

 
Třída 4. B navštívila knihovnu Lány za účelem seznámení se s literárními žánry. Abychom nahlédli pod pokličku, co to 

vlastně literární žánry jsou, museli jsme se do knihovny vypravit hned  třikrát. 
Hravou formou jsme se seznámili, co je román, pohádka, pověst, báje, povídka, detektivka, horor atd. Asi nejzajímavější 

byla třetí návštěva, která se týkala oblasti poezie. Žáci se naučili, co je to verš, strofa, druhy veršů. Nakonec je paní knihovnice 
rozdělila do skupin a každá skupina měla ze 4 slov vymyslet básničku.  

Návštěvy knihovny se nám moc líbily; nejpovedenější básničky vám přinášíme v ukázce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Báseň č. 1  
slova slon, zvon, chobot, boty 
 
Slon měl zvon, 
ten vyzváněl hluboký tón, 
chobotem na něj hrál, 
aby chobot strčil do bot. 
 
Adéla Strnadová,  
Kristýna Dastychová,  
Elena Pelechová 
 

Báseň č. 2  
slova myje, pije, prst, hrst 
 
Jedna zmije se myje 
a rovnou i pije. 
Někomu ukousla prst, 
ten pán už nedá hrst. 
 
Jaromír Pudil,  
Vincent Pavlík,  
Tobiáš Paulas 
 

Báseň č. 3  
slova myje, pije, prst, hrst 
 
Pavel se myje, 
potom z kohoutku pije. 
Zlomil si při tom prst, 
má od krve celou hrst. 
 
Jaroslav Bartoň,  
Žofie Struhařová,  
Vojta Janík 
 



Kulturní vystoupení pro seniory 
Yvona Vráblíková 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 18. května se 
v zasedací místnosti 
bohunické radnice konalo 
slavnostní setkání seni-
orů, kteří v těchto dnes 
oslavují svá životní jubilea. 

Na příjemné atmosféře 
této akce se podíleli také 
vybraní žáci našich 3.  a 4. 
ročníků se svým kultur-
ním vystoupením. Děti 
oslavencům zazpívaly, 
zahrály na flétny a před-
vedly krátký taneček. 

Ze spokojených a také 
mnohdy dojatých tváří 
diváků se dalo vyčíst, že se 
naše vystoupení líbilo, 
potěšilo, pohladilo po 
duši… 

 

 



Městské kolo v lehkoatletickém trojboji 

Yvona Vráblíková 
 

Ve čtvrtek 26. května se  na hřišti ZŠ Laštůvkova v Bystrci konalo klání žáků 3.–5. ročníků v lehké atletice, a to v disciplínách 
běh na 50 m, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Naši školu reprezentovali vybraní žáci a žákyně 3. a 5. ročníků. Družstvo 
třeťáků startovalo ve složení Klára Šamánková, Sofie Ludková, Jan Čepička a Antonín Karbaš. Nejlepšího umístění dosáhla 
Klárka Šamánková, která v hodnocení jednotlivců obsadila pěkné 7. místo. 

Družstvo 5. ročníku reprezentovali Eliška Hladišová, Bohdana Osyf, Albert Hynek a Matěj Kozák. Nejvyššího umístění 
ve velké konkurenci dosáhl v hodnocení jednotlivců Albert Hynek svým 10. místem. 

Všem našim závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho radosti z pohybu a hodně skvělých 
výkonů při dalších sportovních akcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návštěva u hasičů  Yvona Vráblíková a 3. A 

V pátek 11. června se žáci 3. A vypravili na plánovanou exkurzi do Školního výcvikového 

zařízení Hasičského záchranného sboru ČR v Líšni. Tato akce byla připravena pro žáky 

mateřských a základních škol v rámci Dne dětí. 

V rozlehlém areálu měly děti možnost vidět moderní hasičská auta, a dokonce si do nich 

nastoupit. Zhlédli jsme ukázky slaňování, hašení požáru a všechny děti si mohly práci 

s proudnicí vyzkoušet. Zajímavá byla také prohlídka sanitního vozu a praktické ukázky první 

pomoci. Všechny děti měly samozřejmě zájem vyzkoušet si hasičské oblečení a přilby. 

Na závěr se dovádělo na skákacím hradu. 

Všechny aktivity byly pro děti atraktivní a nadšení nebralo konce. Akce byla pro všechny 

zajímavá i poučná. Všichni si po tomto zážitku zcela uvědomují, jak náročná, zodpovědná 

a nebezpečná je práce hasičských záchranářů. 

 

  



Exkurze 
do Vídně 

Irena Stranyánková 
 

Když se řekne Vídeň, někomu se 
vybaví honosné zámky, zábavní park 
Prater, výtečný Sachrův dort, skvělá 
káva… 

Když se řekne žákům 2. stupně ZŠ 
Arménská, kteří se učí německý jazyk, 
že se chystá exkurze do Vídně, všichni 
zajásají a první, co je napadne, je 
samozřejmě Prater. 

Protože se blíží konec školního roku, 
udělali jsme si radost a vyjeli jsme 
22. 4. dvoupatrovým autobusem 
na exkurzi do Vídně, abychom na jedné 
straně spojili tradici a vznešenost 
habsburské monarchie a na druhé 
straně nahlédli do pulzující metropole.    

Vídeň má svoje unikátní kouzlo 
a patří k místům s nejvyšší kvalitou 
života, je to místo nádherné 
architektury, hudby, umění a útulných 
kaváren. 

Po příjezdu do Vídně nás autobus 
vysadil u pomníku císařovny Marie 
Terezie, který se nachází na Náměstí 
Marie Terezie. Pomník tvoří bronzové 
sousoší této významné panovnice od 
významného německého umělce 
Kaspara von Zumbusche. Zde jsme si 
udělali krátkou fotografickou zastávku. 

Náš další cíl byla královská 
klenotnice – Kaiserliche Schatzkam-
mer, která se nachází hned naproti 
v prostorách zámku Hofburg, což bylo 
zimní sídlo Habsburků. 

Vstup do klenotnice se nacházel 
na nádvoří Schweizerhof. Protože jsme nemohli jít všichni společně,  žáci se rozdělili do šesti skupin. Byly jim rozdány pracovní 
listy, na kterých museli splnit úkoly, které souvisely s klenotnicí. 

Korunou císaře Rudolfa II. z roku 1602 začala naše exkurze do tisícileté historie Evropy. Klenotnice sama o sobě představuje 
poklad habsburských panovníků a dělí se na dvě části: na světskou a církevní pokladnici. Vrcholem sbírky je koruna Svaté říše 
římské národa německého. Církevní část pokladnice nabízí návštěvníkům fascinující cestu dějinami umění, zbožnosti 
a náboženství. 

Protože už bylo historie moc, vydali jsme se k nejvýznamnější gotické památce Vídně – Katedrále svatého Štěpána. Zde 
žáci dostali rozchod, aby se pokochali centrem a posilnili se dobrým obědem před poslední zastávkou. 

Tou zastávkou byl samozřejmě zábavní park Prater, počeštěno Prátr. 
Historie Prátru sahá do roku 1766, koncem 19. století zde začaly vznikat i zábavní atrakce. Prátr se může pochlubit více 

než 250 nejrůznějšími atrakcemi. Symbolem Vídně je obří kolo – Riesenrad. Z jeho výšky 65 m se nabízí dechberoucí pohled 
na Vídeň. 

Žáci se po rozchodu bleskurychle rozprchli na nejrůznější atrakce, které Prátr nabízí. Vyřádit se mohli na horských 
a vodních drahách, strašidelných zámcích, řetízkových kolotočích a autodromech. Některé žáky jsme během rozchodu 
neviděli, zato jsme ze všech stran slyšeli hurónský řev. 

Spokojeni, unaveni, pořádně přeslazeni a hlavně s prázdnými peněženkami jsme s velkou úlevou nasedli do autobusu, 
který nás přivezl opět do Brna. Ještě po cestě k nám doznívala hudba a atmosféra ze všech atrakcí.                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Co se vám ve Vídni nejvíc líbilo? 
 

„Nejvíce se mi líbilo v centru Vídně, kde jsme měli volno a v Prátru konkrétně na horské dráze a motokárách.“  
Tomáš Skovajsa, 7. A 
 

„Nejvíce se mi líbilo vídeňské království železnic.“ Tomáš Němec, 7. C 
 

„Ve Vídni se mi nejvíc líbil Prátr a v něm horská dráha. Podívala bych se do Vídně znovu. Chyběla mi tam ale vídeňská zoo. 
Jinak jsem si celý výlet užila.“ Sára Šenkýřová, 7. C 
 

„Nejvíce se mi líbilo v Prátru. Zašly jsme společně se svými spolužačkami na horskou dráhu, kde jsme nasedly do autíčka. 
Jely jsme několik metrů nad zemí, kde se to s námi točilo do vzduchu. Jely jsme dolů a točil se nám žaludek. Moc se mi 
tam líbilo.“ Veronika Šlachtová, 7. C 
 

„Nejvíce se mi líbila vodní skluzavka v Prátru. Šla jsem na to s Magdou a bylo to úžasné, obě jsme si to užily.“  
Barbora Šusterová, 7. C 
 

„Ve Vídni se mi nejvíc líbila vodní skluzavka na člunu. Ze začátku jsem se hodně bála, protože člun se sám zvedal do velké 
výšky a já se výšek bojím. Také jsem si hodně užila Stephansdomu! Měli jsme volno a já, Barča a Adéla jsme se posadily 
a krmily jsme holuby hranolky. Strašně jsem si to tam užila, jsem ráda, že jsem jela.“ Magdalena Khan, 7. C 
 

„Nejvíce se mi líbila ve Vídni klenotnice a pak Prátr. V Prátru se mi líbil Boomerang a pak jsem si vytáhla plyšáka.“  
Adéla Jančíková, 7. C 
 

„Nejvíce se mi líbila v Prátru vodní skluzavka s raftem a levný McDonald´s.“ Jan Šmerda, 7. C 
 

„Ve Vídni se mi líbily atrakce v Prátru, horská dráha, kde byly prudké zatáčky.“ Lenka Valehrachová, 7. C 
 

„Nejvíce se mi líbil Prátr, kde jsme byli na perfektní horské dráze. Celkově to bylo super.“ Jakub Kandrnál, 7. C 
 

„Ve Vídni se mi hodně líbilo, nejvíce se mi líbilo v Prátru na atrakci Mega Beitz a na vodní skluzavce. Na té vodní skluzavce 
se jelo tak, že se sedlo do velkého plavacího kruhu, který se celý točil. Také se mi líbilo uvnitř Stephansdomu.“  
Dominik Matoušek, 7. C 
 



English is easy-peasy 
3. A, 5. A, 5. B a Lenka Vašíčková 

 

Jo jo. Angličtina je brnkačka, ale jen když děláte něco, co vás opravdu zaujme. Třeťáci popisovali svoje pokojíčky – někdo 

je nakreslil, jiný vyfotil, ale všichni o nich ostatním spolužákům pěkně popovídali. Samozřejmě, že anglicky. 

Pro páťáky si připravila výzvu přímo jejich učebnice. Pro výrobu vlastní sopky si museli opatřit všechno potřebné, přeložit 

návod, který byl navíc pěkně zpřeházený, a pak už mohli soptit.  

A kupodivu je to bavilo víc než písemka. No věřili byste tomu?       

 

 

 

 

 

  

Matyáš Maňoušek, 3. A 

Martina Vavroušková, 3. A 



          Planeta Země 3000 – Madagaskar 
                Matěj Kozák, Tomáš Dung Trieu, Jakub Neugebauer, Albert Hynek 

           a Jitka Remsová, 5. B 
 

Několik tříd našeho prvního stupně, mimo jiné i naše 5. B, 
se mělo možnost zúčastnit začátkem června autorské 
přednášky fotografa, cestovatele a zakladatele projektu 
Planeta země 3000 – Adama Lelka.  

Madagaskar se jako čtvrtý největší ostrov světa pyšní i velmi 
unikátní faunou a florou, která je díky své jedinečnosti zapsána 
jako světové přírodní dědictví UNESCO. Je zde velké množství 
rozmanitých živočichů, z kterých nám nejznámější jsou lemuři 
kata. Při přednášce jsme měli možnost se seznámit i s tím, jak 
obtížné je některé živočichy vůbec zachytit na kameru. Viděli 
jsme spoustu živočichů, z nichž nejvíce dětem utkvěly v paměti 
„fosy“, s nimiž se již setkaly v animovaném filmu Madagaskar 

     , a dále nejmenší chameleon světa Brookesia micra.  
Jedním z autorových cílů bylo zdokumentovat svátek 

„Famadihana“, jehož hloubku a myšlenku pochopil Adam až při 
samém natáčení.  

Zajímavá byla i kulturní rozmanitost, na ostrově žije 
devatenáct kmenů s různými zvyky a tradicemi. Viděli jsme 
krásy tamní přírody, ale i chudobu, se kterou se místní potýkají. 
Mnozí z nich nemají ani vodu. Zkušenost s malgachy (místními 
obyvateli) ale měli velmi dobrou, všude je vřele a s úsměvem 
přivítali. Velmi zajímavá byla i diskuze na závěr projekce, kdy 
měly děti možnost klást své dotazy. Je neuvěřitelné, co 
všechno je může napadnout! Od dotazu, zda měli cestovatelé 
nějaké zdravotní komplikace, přes ekonomickou stránku 
výpravy jsme se dopracovali až k tomu, zda používali při mytí 

šampón.       
A jak vnímaly přednášku děti? O tom si můžete přečíst níže… 

        Zdroj: planetazeme3000.cz, wikipedie.cz 
 

V pátek 3. června 2022 nám pan Adam Lelek vyprávěl o tom, jak strávil čtyři měsíce na Madagaskaru. 
Adam Lelek si na cestu tím vším pronajal terénní auto a říkal si, že ani nebude potřeba, ale najednou je potkalo neštěstí 

a jejich auto se zabořilo do bahna. Měli štěstí, že potkali domorodce, kteří jim pomohli auto vyprostit. Aby se dostali do 
různých míst, museli se na to místo dostat po moři a měli jenom auto, loď neměli, takže dali auto na raft a pluli. Měli strach, 
protože viděli auta, která už se potopila.  

Každou noc se Adamu Lelkovi zdálo o dědečkovi, který chtěl, aby se cestovatel vžil do života Madagaskaru. Spřátelil se 
proto s místními domorodci a pomáhal jim lovit ryby, aby měli co jíst. Domorodci totiž stále jedli to stejné jídlo (rýži), ale 
pokaždé ji vařili jinak dlouho, aby měli pocit, že je dnes k jídlu něco jiného.  

Na Madagaskaru byla různá zvířata. Prodávali se tam býci, nejhorší bylo, když nějaký býk utekl.  
Nejvíc nás zaujala jedna domorodá tradice: pokaždé, když někdo umřel, tak ho po nějaké době vzali v rakvi ven a ukázali 

mu, jak se jim tam vede, a pokaždé mu dali na rakev jídlo. Celá přednáška byla moc zajímavá. 

  

fosa madagaskarská nejmenší chameleon světa Brookesia micra 

baobab 



Piráti v Zubří 
Ze zápisků žáků 5. A a 5. B sepsala Petra Kunešová, foto převážně Jitka Remsová 

6. června jsme vyjeli autobusem na školu v přírodě 
do rekreačního střediska Zubří. Cesta trvala něco 
kolem 80 minut, jízda byla příjemná, až na to, že 
vydatně pršelo. Když jsme se blížili k cíli, tak jsme se 
z autobusu dívali jako diví. Byli jsme zvědaví, jestli 
místo bude vypadat tak jako na fotkách. Viděli jsme 
malebnou přírodu, překrásné chatky a Zuberský 
rybník.  

Po příjezdu nás čekalo vykládání kufrů a následné 
rozdělení do 10 chatek, z toho jednu chatku zabraly 
paní učitelky. Po celém dopoledni nám začalo kručet 
v břiše. Na oběd jsme měli výborné špagety 
s boloňskou omáčkou. Po poledním klidu jsme se 
rozdělili do osmi skupin a dozvěděli jsme se, že 
budeme hrát na piráty, kteří budou dobývat poklad. 
Na úvod nás čekal turnaj ve vlajkované, tato hra je 
velmi napínavá a zábavná, ale také velmi 
vyčerpávající, proto jsme první noc spali, jako když 
nás do vody hodí.  

Druhý den nám hned po snídani začalo pršet, 
proto jsme ve vnitřních prostorách hráli vědomostní 
soutěže a poté ještě odpočívali v chatkách. 
Odpoledne následoval další blok her. Velmi nás zaujal 
sběr černých perel, každý si je musel ukořistit 
a přitom nebýt chycen strážci, kteří je bedlivě střežili. 
K večeru začalo opět pršet. Aby nám čas rychle utekl, 
nacvičili jsme si ve skupinkách různá divadelní 
představení. Po odehrání našich vystoupení 
následovala diskotéka s různými hrami. Opět jsme šli 
spát zcela unavení, ale příjemně.  

Na třetí den se počasí konečně vyčasilo. Paní 
admirálky si pro nás nachystaly olympiádu, ve které 
jsme si měli možnost vyzkoušet různé dovednostní 
prvky, například: střílení z luku, přemisťování vody 
v naběračkách, házení míčků na cíl, skoky přes 
švihadlo, házení šipek atd. Odpoledne jsme konečně 
mohli okusit vodní radovánky v tamním rybníku. Na 
břehu byla pro nás nachystána šlapadla, moc jsme se 
na nich vyřádili. Ti odváženější se převlékli do plavek 



a zaplavali si, voda byla mírně studenější, ale nás nic 
jen tak neodradí. Po večeři nám paní učitelky řekly, že 
nás čeká překvapení. Odvedly nás bokem k ohništi, 
kde jsme si mohli opéct špekáčky, a to překvapení 
byla samozřejmě stezka odvahy. Stezka vedla 
temným lesem kolem rybníka, kde se ozývaly různé 
prapodivné zvuky kvákajících žab. Někteří spolužáci 
nás dokonce strašili, že tam číhá proslulý Jožin z bažin. 
Naštěstí mnoho z nás bylo odvážných, ale našli se 
i tací, co uronili pár slz. Jožina se nikomu z nás 
nezachtělo, asi proto, že jsme voněli ještě vodou 
z rybníka.   

Ve čtvrtek nás čekalo konečné vyhodnocení všech 
soutěží. Po výsledcích se každá skupinka vydala na 
dalekou finální cestu k pokladu, ale mělo to svůj 
háček. Na cestě nás čekaly strastiplné úkoly na 
přemýšlení a zručnost.  První úkol byl celkem 
jednoduchý, odpovídali jsme na pirátské otázky. 
Druhý úkol byla osmisměrka, která nám trvala ze 
všech úkolů nejdéle a celá se nám rozmočila. Třetí 
úkol byl nejtěžší, jednalo se o hlavolam ze sirek, kdy 
jsme měli v obrazci přemístit pouze tři sirky, aby nám 
vznikl obrazec o třech stejných čtvercích. Tento úkol 
vyřešila pouze Hanka Bierová. Čtvrtý úkol byla slovní 
úloha. V pátém úkolu jsme měli nakreslit směrovou 
růžici. Šestý úkol byla čeština, měli jsme opsat 
a opravit chybně napsané souvětí. V sedmém úkolu 
jsme museli z přírodnin postavit loďku. V osmém 
úkolu jsme měli vyluštit morseovku.  

 Jelikož jsme byli za piráty, nemohla být tato cesta 
zakončena ničím jiným než vodním dobrodružstvím. 

Museli jsme vlézt na šlapadlo a co nejrychleji doplout k lahvi, kde se nacházel kód 
k pokladu. Celý den utekl tak rychle a náhle tu byl večer. Všichni jsme se sešli v místnosti, kde bylo závěrečné vyhlášení vítězů 
a rozdávání pokladu. Dostali jsme mnoho sladkostí a různých cen. Byla to opravdu úspěšná a vydařená škola v přírodě, na 
kterou jen tak nezapomeneme. 

 



        Tajná výprava…  
Hana Bierová, Julie Horká, Sam Nezval, Jasmin Dufková, 5. A 
 
  Naše tajná výprava byla jako z filmu. Vyjeli jsme první lodí, která jela kolem, k našemu 

štěstí to byla 50, která jela přímo  na tajuplný ostrov. Ale nemířila přímo na místo s pokladem, 
velkou část cesty jsme museli jít pěšky. Kapitánky Black Cat nám rozdaly mapky a cestu jsme 
si museli najít sami. Všem se to podařilo! 

Nastala první zkouška našich posádek. V prostoru u divoké zvěře jsme museli splnit šest 
náročných úkolů, například rozpoznat stromy, houby, a nebo zjistit, komu patří která stopa. 
Když všechny posádky splnily své úkoly, šli jsme si ulovit jídlo z batůžků.  

Posilněni jsme pokračovali v cestě. Zastavili jsme se na rozhledně, odkud byl krásný 
výhled do kraje, protože bylo zrovna slunečno. Asi po půl hodině jsme se vydali na další 
pochod. Cestou jsme sbírali klacky na večerní ohniště.  

A pak už to bylo tady. Náš ostrov. Taková malá budova, ve které jsme společně žili. 
Odsunuli jsme židle a stoly, rozbalili spacáky a karimatky a šli jsme si vařit pozdní oběd ze 
zásob, které jsme si sami rozepsali a nakoupili. Většina z nás vařila na lihových vařičích, takže 
jsme pak měli pěkně špinavé ešusy. 

Odpoledne jsme hráli různé hry, na večeři jsme si 
opekli špekáčky a velmi vzácné pirátské jídlo marsh-
mallowny. Unavení jsme šli spát. 

Ráno jsme si sami uvařili snídani, kluci se pustili do 
míchaných vajíček. Úklid, hra žluté posádky, balení. 
A pak už odchod, naštěstí se nám podařilo vetřít se na 
nákladní loď. Cestou jsme všichni klimbali… A pak už 
jsme byli zase doma. 

Z tajné výpravy jsme si přivezli únavu, někteří 
i krátkou nemoc, ale všichni jsme si dovezli hromadu 
zážitků. A nejlepší bylo, že ten výlet měla jenom naše 
třída! 

 
 
 

         …i cesta za pokladem 

             5. A, Petra Kunešová a Lenka Vašíčková  
 

 Žádný příběh o námořnících nemůže končit jinak než nalezením pirátského 
pokladu. Ani náš celoroční zážitek nebyl výjimkou – na konci června jsme 
rozšifrovali kryptex a zpráva v něm ukrytá nás zavedla na Stránskou skálu do 
jeskyně, kterou jsme museli prozkoumat. Pomocí provázku nataženého kamsi do 
hlubin se nám podařilo dojít až na konec jeskyně, kde rozsvícené svíčky ozařovaly 
temné skalní stěny i krabici, ležící pod nimi… 

A tady už náš příběh šťastně končí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Spisovatel 2022 
Lenka Vašíčková, foto Eva Mátlová a Iva Melounová, 5. A 

 

Ve třetím až pátém ročníku letos opět proběhla soutěž Spisovatel, která má na naší škole dlouhou tradici. I letos jsme se 
přesvědčili, že mezi sebou máme mnoho mladých talentů, kteří mají fantazii a opravdu umějí dobře psát! Na společném 
setkání jsme si poslechli báseň a povídky vítězů jednotlivých tříd, mezi nimiž pak všichni zúčastnění hlasovali o čestné 
absolutní vítězství. Nejlepší práce z naší soutěže si můžete přečíst v příloze Armixxxu. 

Všem úspěšným spisovatelům moc gratulujeme a nabádáme je: věnujte se svému talentu a pište dál! 
 
 

 
 
 

 

 

  

   3. ročník 
1. místo: Sebastian Smejkal, 3. A – Příběhy o zvířatech 

2. místo: Tomáš Hájek, 3. A – Kobyla 
3. místo: Valentina Messa, 3. A – Sysel Tom a kluk Ferda 

 4. ročník 
1. místo: Kristýna Dastychová, 4. B – Můj malý život 

2. místo: Marek Pachola, 4. A – O Frantíkovi a jeho dobrodružství 
3. místo: Klára Šenkýřová, 4. C – Příběh o pyšném královi 

5. ročník 
1. místo: Marek Smejkal, 5. B – Dračí skály 
2. místo: Simon Pančocha, – Časostroj aneb Jak umřít 
3. místo: Tomáš Boreš, 5. A – Prázdninový tábor 
                  a Eliška Hladišová, 5. B – Tmavý vir 
 

                    Absolutní vítěz : Simon Pančocha, 5. A 

 

Vítězové: 



Armixxx se ptá:  
Jak se páťáci těší na 2. stupeň 

Za Armixxx Lucie Šebestová a Simona Proboštová, 5. A 
 

                               Na co se nejvíc těšíš na druhém stupni? 
 

Já se těším na skříňky, 
akorát se bojím, že na 
druhém stupni bude hodně 
učení. 
 

Já jsem se dostal na gympl, 
takže se tam těším. 
 

Já se hodně těším na druhý 
stupeň a budu si připadat 
hodně dospěle. 
 

Já se těším, protože tam 
určitě budou lepší kamarádi 
než na prvním stupni, ale 
mám obavy, že to bude 
těžší. 
 

Já se těším na skříňky, ale 
bude mi smutno po mých 
kamarádkách, protože 
budou v jiné třídě. 
 
 

Jaký předmět sis vybral a proč? 
Vybrala jsem si němčinu, protože to je normální jazyk. 
Vybral jsem si němčinu, protože moje sestřenice je z Německa. 
Vybral jsem si ruštinu, protože se ji učili všichni z mé rodiny. 
Já jsem si vybrala němčinu, protože se ji učila i moje mamka a bude mi pomáhat s úkoly. 
Já jsem si na gymplu vybrala španělštinu, protože mi nepřijde až tak těžká. 
Já ruštinu, protože ruština je prostě ruština. 
Já němčinu, protože ji umí i ségra. 
Já němčinu, protože ruštinu už umím. 
Já němčinu, protože se více dorozumím. 
Já němčinu, protože ten jazyk je lepší. 
Já němčinu, protože Rusové válčí. 
Já jsem si vybrala na gymplu francouzštinu, protože můj kamarád má sestry, které ji umí. 
 

Jak si představuješ učitele na druhém stupni, bojíš se, nebo se těšíš? 
Já se těch učitelů trochu bojím, protože nevím, jestli budou hodní nebo zlí. 
Já si z nějakého důvodu učitele na druhém stupni představuji jako přísnější než na prvním stupni a celkem se i bojím. 
Já se taky bojím, protože už nebudeme malí jako v první třídě. 
Já se bojím, protože tam bude hodně přísný známkování. 
Těším se na všechny učitele. 
Já se bojím, že budou dost přísní, takže doufám, že budeme mít nějakého hodného učitele. 
Já se těším, až nějaký učitel zamete s těmi, kteří neposlouchají. 
 

Jste spokojeni s tím, jak se 5. B rozdělila na 6. B a 6. C? 
Nejsem úplně spokojená, protože většina holek, se kterými se bavím, je v béčku, takže nevím, jestli se tam budu ještě s někým 
bavit, kromě Ádi, ale zase je pro mě dobrý, že budu v céčku, protože je tam méně dětí a tím pádem si tam budu připadat jako 
queen, která umí všechno, a budu v té třídě nejchytřejší, něco jako Albert v naší třídě. 
Já jsem taky dost zklamaná, protože všechny holky jsou vlastně v béčku. 
My budeme v béčku 3 nebo 4 holky a ostatní budou v céčku. 
 



Anketa Armixxxu: 

Jaký je váš nejoblíbenější sport v létě? 
Za Armixxx se ptali Tomáš Boreš a Tomáš Juřica, 5. A 

 
K létu neodmyslitelně patří sportování. Redaktory Armixxxu před nadcházejícími prázdninami zajímalo, jakým sportům se 

žáci věnují a které jsou u nich nejoblíbenější. Odpověď na tuto otázku vám přináší naše letní sportovní anketa. 
Také naši učitelé mají rádi sport. Mnozí z nich se mu v mládí věnovali intenzivně a dosáhli nemalých úspěchů. Jestlipak 

jste věděli, že naše škola má ve svých řadách olympionika? Je jím pan trenér Josef Horký, který mnohé z vás učí plavání. 
Smekáme pomyslný klobouk a dodatečně mu k jeho úspěchům gratulujeme! 

Také fotky paní učitelky Jahodové a Coufalové ukazují, že se obě dámy nezabývaly po celý život jen matikou a chemií. 
Můžete si z nich vzít příklad a naplno se věnovat sportu, který děláte. Přejeme vám všem hodně sportovních úspěchů! 

No a těm z vás, kteří sportují jen rekreačně, přejeme krásné léto, naplněné novými zážitky, báječnými výlety i hrami, ale 
hlavně tolik oblíbeným sportováním. Užijte si prázdniny!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Jaký je tvůj oblíbený 
letní sport? 

 

Jakub Soukup  
fotbal, florbal, plavání, hasička, 
běh 
Tonda Hrnčíř 
běh, karate, pionýr 
Viki Vavrová 
kopání míče, plavání, cvičení 
Izabela Karešová 
plavání, cyklistika 
Honza Čepička 
plavání, běh, fotbal, chození 
ven 
Tomáš Vráblík 
fotbal, házená, plavání, běh 
Artur Derzhytskyy 
fotbal, basketbal 
Tonda Fojtík 
běh, plavání, koloběžka, fotbal 
Matěj Zicha 
fotbal, plavání 
Lukáš Kopeček 
fotbal, plavání, běh, cyklistika, 
tenis 
Viktor Pešek 
stolní tenis, volejbal, basketbal 
Oliver Hanuš 
házená, šlapkonožka, hasička, 
florbal, plavání 
Jasmína Dufková 
běh, plavání 
Lukáš Bőhm 
fotbal, vybíjená 
Jarda Bartoň 
fotbal, atletika, plavání, běh, 
stolní tenis 
Vincent Pavlík 
atletika, tancování 
David Compel 
fotbal, házená, nohejbal 
 

 

 
 

Medailónek 

Josef Horký – závodní plavání 
 

Za svou plaveckou kariéru získal více než 100 titulů  
mistra České a Československé republiky. 

Největší úspěchy: 
14. místo Olympijské hry Atlanta 1996 
13. místo Olympijské hry Atény 2004 

8. místo Mistrovství světa 1997 
3. místo Světový pohár Berlín 2002 

8 roků držel český rekord na 200m motýlek 
 



                   Paní učitelka Ivana Coufalová 
            Největší úspěch: 3. místo na Mistrovství republiky starších žákyň v přeskoku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Paní učitelka Monika Jahodová 
                               Největší úspěchy:  

   

 
 
 

Jaký je váš oblíbený 
letní sport? 

 

p. uč. Robková  
fitko, lyžování, cyklistika, 
turistika 
p. uč. Vráblíková  
v dětství gymnastika, 
v současné době cyklistika, 
plavání, jóga 
p. uč. Hájková 
cyklistika, turistka, kolečkové 
brusle 
p. uč. Hubená 
kolečkové brusle, plavání, 
cyklistika 
p. uč. Procházková 
volejbal, plavání, badminton 
p. uč. Remsová 
nejmilejší je mi jízda na koni, 
ale už na ni nemám tolik času 
p. uč. Pěkná 
volejbal, plavání, badminton 
p. uč. Cupalová 
kolo, plavání, kolečkové brusle, 
turistika 
p. uč. Vašíčková 
nejradši mám plavání, protože 

mě voda pěkně nadnáší       
 



6. B v Tréninkovém centru Brno 
Beatriz Prečanová 

 
Zpět v pohybu, tak zní název programu, kterého se třída 6. B zúčastnila. Během sportovního dopoledne si všichni 

zúčastnění vyzkoušeli základy silového tréninku. Kromě základních cviků v posilovně si žáci okusili i trénink koordinace 
a reakce, který byl zakončen malou soutěží. 

Součástí návštěvy byla i krátká přednáška týkající se všech důležitých pilířů z oblasti zdravého životního stylu, ale 

především se hlavně cvičilo      . 
Děkujeme Tréninkovému centru Brno za skvěle strávené dopoledne a budeme se těšit na další přínosnou akci. 
 



Bronzový stupínek na krajském kole OVOV 
Jaromír Krejčí 

 

V úterý 24. 5. 2022 se konalo krajské kolo OVOV, do kterého náš tým hladce postoupil z kola okresního. Naši žáci bojovali 
spolu se 16 základními školami na stadionu Moravské Slavie. Na programu bylo 6 disciplín. Běh na 60 m, skok daleký, 
sedy/lehy, hod kriketovým míčkem, shyby a běh na 1000 m. Díky pořadatelům proběhl celý program hladce, bez zbytečných 
prostojů.  

ZŠ Arménskou reprezentoval tým 4 dívek a 4 chlapců: Barbora Dokoupilová, Valerie Vlková z 8. B, Julie Marková ze 7. B, 
Ema Zatloukalová ze 6. B, Adam Dastych, Šimon Melichar z 8. B, Adam Řiháček ze 7. B, Francesko Polák ze 7. C. V soutěži 
jednotlivkyň skvěle bojovala naše talentovaná žákyně 5. B Eliška Hladišová, která v ročníku 2011 obsadila krásné 8. místo. 
Naše družstvo se rvalo ze všech sil i s vědomím, že jsme tentokrát nemohli využít svoji silnou a skvěle bodovanou volitelnou 
disciplínu plavání, kterou pořadatelé prostě vynechali. Také s volitelným během na 1 km se všichni běžci a běžkyně popasovali 
úžasně. 

V celkovém hodnocení družstev v kraji skončili na krásném 3. místě, získali pohár a diplom. Velkého úspěchu dosáhl Adam 
Dastych, který s přehledem vyhrál svoji kategorii ročníku 2008, Valerie Vlková se ve stejné kategorii jednotlivkyň umístila na 
3. místě. Všem zúčastněným patří obrovský dík za vynikající výkony a skvělou reprezentaci ZŠ Arménská. Děkujeme!  
 



 Mladí badatelé 
Renata Němcová 

 

Jak již psal pan učitel Rossi v Armixxxu č. 14, naše škola 
se zapojila do projektu „Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání ve městě Brně II“ zaštiťovaného Magistrátem 
města Brna a MŠMT. Součástí tohoto projektu byl nejen 
polytechnický kroužek zaměřený na využití robotů a jejich 
programování, ale i kroužek přírodovědecký, který se 
zabýval bádáním a zkoumáním prostředí kolem nás. Žáci si 
hravou formou zkoušeli různé chemické pokusy a pronikali 
do tajů přírodních věd. 

Přírodovědeckého kroužku se účastnili žáci 6. ročníků 
a při ukončování jsme se spolu se žáky ohlédli zpět, co vše 
jsme zažili a vyzkoušeli. Hned v prvních hodinách jsme si 
připravili domácí limonádu z jedlé sody a kyseliny 
citrónové, následovaly další různé variace reakce jedlé 
sody a octa. Velmi pěkný pokus byli faraonovi hadi a před 
Vánocemi jsme vyrobili šumivé koule do koupele, které 
žáci využili jako dárek pro učitele a rodiče. Kromě těchto 
pokusů jsme si vyzkoušeli i práci s kompasem, mikro-
skopem a v neposlední řadě jsme počítali dopravu v okolí 
školy, kdy nás překvapila hustota dopravy. 

Jako jednoznačně nejlepší pokus žáci vyhodnotili hasicí 
přístroj. Sice jsme odcházeli mírně mokří a vonící octem, 
ale všichni nadšení. V oblíbenosti následovali faraonovi 
hadi, čistička vody a práce s mikroskopem. 

Jsem velmi potěšena, že všechny tyto činnosti většinu 
žáků namotivovaly k dalšímu bádání v domácím prostředí, 
a všem účastníkům přírodovědeckého kroužku přeji, aby 
i nadále s nadšením a elánem zkoumali a pozorovali vše 
kolem nás. 

  
 

  



     Vylušti: Chemické tajenky 
         Ivana Coufalová, obrázky z plechovek žáci Moniky Komárkové 

 
 

Žáci 8. ročníků si v hodinách chemie připravovali prezentaci jednoho chemického prvku, který si vybrali. Na závěr této 
práce se pokusili vytvořit hádanky ve formě vizitky svého prvku. Poznáte, o které se jedná? 
 

Eliška: Jmenuji se Zuzana Navrátilová. Ráda ležím na kovových 

střešních parapetech. Ráda chodím na party, kde s kamarády svítíme 
zeleně. Také mě zajímá lidské tělo, a to postup hojení ran, proto jsem 
známa v lékařství. Sama se najdu v jídle, hlavně v mořských plodech, 
fazolích, játrech, celozrnných cereáliích a nejvíce ve vajíčkách. 

Monika: Jmenuji se Ondra. Jsem plyn bez barvy a zápachu, který lidé 

potřebují k životu. Tvořím 21 % objemu atmosféry. Najdete mne také 
v zemské kůře.       

Katka: Ahoj, řadím se mezi kovy. Mé zbarvení se může časem měnit 

a být mojí ochranou. Sám jsem měkký a spolu s mým kamarádem mě 
můžete najít v medaili, pokud vyhrajete třetí místo. V přírodě mě 
samotného nenajdete. 

Štěpánka: Ahoj, jmenuji se Vojtěch. Jsem o hodně lehčí než vzduch, 

nijak nevoním, ani nechutnám. Z velké části se nacházím ve vesmíru a na 
Zemi se objevuji v té nejtypičtější tekutině. Beze mne a mých pár 
kamarádů byste nepřežili, jsme totiž velmi důležití pro život. 

Kryštof: Zdravím, mé jméno je Hugo. Jsem jedovatá velmi toxická 

látka, která se nachází v kapalném skupenství. Najdete mne hlavně 
v místech se sopečnou činností nebo u babičky v teploměru. 

Ema: Jsem kov se stříbrolesklou barvou, který můžeš krájet nožem. 

Moje kationty barví oheň do červené barvy. Při práci se mnou musíš mít 
rukavice a také bys mě neměl vdechovat, aby sis nepoškodil plíce. 

Míša T.: Jsem kov s velmi nízkým bodem tání. Lidé se mnou po sobě 

střílí. Jsem součástí jedné vánoční tradice. Najdete mne v rudě, která se jmenuje galenit. 

Natálie: Ahoj, jmenuji se Alois. Jsem stříbrošedý kov, který se používá 

jako dobrý vodič elektrického proudu. Kdysi se ze mne dělaly příbory 
a mince. Způsobuji starším lidem nepříjemnosti se zdravím. 

Tereza K.: Ahoj, já jsem Pepa a mám tři osobnosti. 1. Jsem bílý jako 

stěna a jsem jedovatý. 2. Jsem červený jako rajče a jedovatý nejsem. 
3. Jsem černý jako uhlí a jako můj druhý bratr jedovatý nejsem. 

Lukáš P.: Ahoj, jsem Honza a jsem velmi výbušný, tedy když se 

s někým potkám. Používají mne v bombách, dopravě i raketách. Nemám 
barvu ani zápach. 

Honza: Jmenuji se Chrudoš. Jméno mám podle svého zápachu. 

Narazíte na mne v papírenském i textilním průmyslu. Snadno hubím 
bakterie, a proto se používám k desinfekci vody. 

Petr: Jmenuji se Ferdinand. Jsem nejrozšířenější přechodný kov na 

Zemi, mám světle šedou barvu. Jsem biogenní prvek, v organismu se 
podílím na přenášení kyslíku v buňkách a tím umožňuji život mnoha 
organismům na naší planetě.  

David: Ahoj, jmenuji se Radek, jsem velmi nebezpečný a mohu se 

dostat i do domu. Nacházím se hlavně v zemi. Mám pět bratrů a vyzařuji 
gamma záření. Mám i své lázně, dokonce i v Česku. Využívají mne k léčbě 
zhoubných nemocí. Jsem nejtěžší v přírodě se vyskytující plyn na světě. 
 
 
  
 

Řešení: Eliška: zinek, Monika: kyslík, Katka: měď, Štěpánka: vodík, 
Kryštof: rtuť, Ema: lithium, Míša T.: olovo, Natálie: hliník, Tereza K.: 

fosfor, Lukáš P.: vodík, Honza: chlor, Petr: železo, David: radon 
 



Sexuální výchova 
Ivana Coufalová 

 
V rámci Noci bez drog, oblíbené školní akce, 

která se před rokem 2019 konala pravidelně, jsme 
navázali spolupráci s mediky z MU. Ti pro žáky 
devátých ročníků prezentovali projekt s názvem 
Sexuální výchova.  

Oslovili jsme je proto, zda by nepokračovali ve 
spolupráci. Medičky se v obou devátých třídách 
objevily v době, kdy měli již žáci po přijímacích 
zkouškách, atmosféra byla uvolněná a žáci otevřeni 
dozvědět se něco nového o daném tématu. 

Něco málo o projektu nám prozradila jedna 
z přednášejících:  

„Projekt Sexuální výchova pro pokročilé vznikl 
z iniciativy studentů lékařských fakult po celé ČR 
s cílem zlepšit osvětu žáků ZŠ a SŠ o tomto často 
stigmatizovaném tématu. Naší snahou je, aby se 
dozvěděli více o bezpečnosti sexu, nejčastěj-
ších sexuálně přenosných onemocněních a možnos-
tech, jak se proti nim chránit. Projekt je jedna 
z mnoha aktivit studentů zapojených v medické 
organizaci IFMSA CZ.  

Celá beseda je vedena velmi interaktivně, 
snažíme se, aby to pro studenty byla zábava 
a zároveň si odnesli důležité informace. 

Každé školení začíná hrou podobnou hře 
aktivity. Dále formou kvízu probereme nej-
častější sexuálně přenosné onemocnění. Velký 
důraz je kladen na jejich příznaky, možnosti nákazy, 
léčby a především prevence. Dále se snažíme 
shrnout možnosti volby antikoncepčních prostřed-
ků a zároveň  možnosti interrupcí. Poslední a pro 
studenty často nejzajímavější aktivitou je správná 

technika nasazování kondomu na naše pomůcky. 
Po celou dobu necháváme prostor na dotazy, i ty anonymní. S žáky navazujeme důvěrnou atmosféru a vytváříme 

prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně a otevřeně.“ 
Ohlasy žáků byly pouze pozitivní, proto i nadále budeme ve spolupráci pokračovat. 



Bezpečně v kyberprostoru 
Mária Stejkorová 

 

   
Dne 3. 6. 2022 jsme byli pozváni na 

slavnostní předávání ocenění ve výtvarné 
soutěži Bezpečně v kyberprostoru. Naši školu 
zde reprezentovaly tři žákyně za doprovodu paní 
asistentky Stejkorové, ale předem nevěděly, na 
jakém místě se umístily. Událost se odehrávala 
v prostoru Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje v konferenčním sále. Na všechny zde 
čekalo velmi milé přivítání, opětovné seznámení 
s pravidly soutěže a poté konečně samotné 
vyhlašování. 

Na 3. místě v kategorii Plakát 6.–7. třída se 
umístila Kristýna Stará ze 6. C a na druhém místě 
ve stejné kategorii Barbora Sitte taktéž ze 6. C. 
V kategorii Komiks 6.–7. třída získala  skvělé 
1. místo Karolína Tichá ze 7. A. 

Naše šikovné žákyně dostaly krásné 
hodnotné ceny (pálky na stolní tenis, 
bezdrátovou myš, longboard) a vřele všem 
ostatním žákům doporučují zúčastnit se této 
soutěže i v příštím roce – stojí to za to! 

 

Barbora Sitte, 6. C 



  

Karolína Tichá, 7. C 

Kristýna Stará, 6. C 



Módní doplňky a akční tvorba ve VV 
Monika Komárková s žáky 6. A a 6. C  

 
Během května a června si žáci 6. C a 6. A ve výtvarné výchově 

mohli vyzkoušet zas trochu jiné tvoření – a to navrhnout 
a vyrobit jarní klobouky a experimentovat s hrubozrnnou solí 
a anilinkami. 

Klobouky žáky nejprve zaskočily, nejdříve si nevěděli rady, 
ale potom se rozjeli a začali krásně tvořit, kombinovat různé 
materiály, a hlavně zapojovat svou fantazii. V závěru těchto 
hodin proběhlo společné hodnocení, kdy byly vyhlášeny 
nejkrásnější klobouky a autoři byli odměněni, ale také 
„umělecké“ focení klobouků se samotnými autory. Myslím, že 
všichni byli spokojeni a že i některé klobouky by byly skvělým 
módním doplňkem k jarnímu outfitu! 

Studentka z pedagogické fakulty, která u nás letos byla na 
praxi, pak s žáky vyzkoušela krásnou kreativní tvorbu – 
abstraktní barevnou malbu s použitím mořské soli. Některé 
efekty se sice nepovedly tak, jak se očekávalo, ale i přesto 
vznikla nádherná díla, která si žáci sami fotili a která možná 
skončila i jako tapeta v jejich telefonech!  

V estetice nás zase krásné počasí vylákalo ven do našeho 
átria, kde žáci mohli svobodně tvořit ve venkovním prostoru 
a navíc ve skupinách. Tématem bylo vyjádřit prostřednictvím 
barev nějakou emoci a během tvorby se domlouvat 
a diskutovat nad samotným dílem, nad použitými barvami 
a materiály atd. Bylo velmi zajímavé sledovat tvůrčí proces ve 
všech skupinách (například obtisky listů a bot, malbu šiškou 
atd.) a radost z „jiné“ tvorby. Na závěr pak svá díla žáci 
pojmenovali originálními názvy a potom už jen uklidili 
pocákanou zem!:-) 

           

 

  



  

  



Uvařte si s námi 
Jan Melichárek 

Během školního roku 2021/22 se žáci 8. tříd v povinně-volitelném 
předmětu Vaření učili připravovat základní pokrmy, jednoduchá jídla, 
polévky, saláty, předkrmy a pomazánky, stejně jako složitější jídla včetně 
bramborového guláše, smaženého vepřového/hovězího řízku, zapečených 
brambor, smaženého sýru, řeckého salátu a anglické snídaně. Vyzkoušeli 
si palačinky na slano i sladko, buchty, štrúdl a perníčky, přípravu 
slavnostních chlebíčků, různých salátů, burgrů a pečení cukroví. Musím 
žáky velice pochválit a ocenit, že k tomuto zajímavému předmětu 
přistupovali velice zodpovědně a s nadšením. Pro ilustraci připojuji fotky 
z posledních dvou hodin a věřím, že tento předmět bude oblíbený 
a úspěšný i příští školní rok. 

Jestli se vám při pohledu na fotky sbíhají sliny, můžete si třeba 
o prázdninách uvařit svá oblíbená jídla podle našich receptů. Dobrou chuť! 

 
 

  

Postup: 
Plátky veky nakrájíme a potřeme máslem. Pak na chlebíčky klademe šunku, 
zelenou papriku, rajče a okurku pokrájené na tenko, vejce uvařené natvrdo. 
Povrch posypeme nastrouhaným sýrem. 
 

Chlebíčky 
Ingredience: 
500 g veky 
60 g másla 
150 g šunky 
40 g tvrdého sýra 

 

1 rajče 
1 zelená paprika 
1 vejce 
1 kyselá okurka 
 

Suroviny: 
1 špetka soli 
2 ks vejce 
400 ml mléko 
200 g hladká mouka 
Olej na smažení 
Marmeláda, džem, tvaroh na potření 
 

Postup: 
1/ Hladkou mouku rozmixujeme se špetkou soli, mlékem a dvěma vejci 
tak, aby vznikla správná hustá směs vhodná pro palačinky (ani řídká, ani 
moc hustá). 
2/ Na pánev s rozpáleným olejem vlijeme přibližně jednu malou 
naběračku směsi. Palačinku smažíme z obou dvou stran dozlatova. 
3/ Na hotové palačinky naneseme marmeládu, tvaroh, džem 

Palačinky 
 

Francouzské  brambory 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suroviny: 
Podle chuti sůl, pepř, majoránka 
2–3 stroužky česneku 
150 ml olej 
2 ks vejce 
1 kg brambory 
10 ml mléko 
120g hladká mouka 
 

Postup: 
Syrové brambory oškrábeme, omyjeme a nastrouháme. Vodu částečně slijeme. 
Strouhané brambory ochutíme solí a pepřem. Přidáme vejce, majoránku, podle potřeby 
mouku a mléko, aby těsto nebylo tuhé. Do tuku rozpáleného na pánvi klademe lžíci 
připravené bramborové směsi, kterou rozetřeme na placky a osmažíme po obou 
stranách dozlatova. Zlatavé bramboráky podáváme teplé nebo studené. Záleží, jak je 
máme rádi. 
 

Bramboráky 
 

Suroviny pro 4 porce: 
1 ks cibule 
0,5 hrst soli 
1 ks rajčata 
4 ks plátek sýr čedar 
0,5 hrst pepř mletý 
4 ks houska 
0,5 sklenice tatarské omáčky 
0,5 ks ledový salát 
0,6 kg mleté maso – míchané 
0,5 balení kečup 
4 ks slanina 
 

Hamburger Classic 
 

Postup: 
1/ Nejprve vezmeme mleté maso a promícháme ho 
s pepřem, solí a worcesterovou omáčkou. Poté 
z masa vytvoříme 8 placiček (měly by mít tak kolem 
15 cm v průměru, tloušťka přes 1 cm, při opečení na 
pánvi se pak smrsknou na velikost housek).  
2/ Připravíme si čedar. Pokud máme plátkový sýr 
tavený (který se dává do toastů), je také dobrý. 
Placičky opečeme na těžší pánvi nad středním 
plamenem. Opékáme 2 minuty a poté placičky 
obrátíme. Nyní na opečenou stranu každé placky 
připlácněte plátek sýra. Opečeme slaninu na pánvi. 
Opékáme další dvě minuty, než placky dáme na talíř, 
a můžeme sestavit hamburger. 
3/ Jak si sestavíte svůj hamburger, záleží čistě na vás, 

klasicky je to takto: (odspoda nahoru) spodní houska 

potřená kečupem a tatarkou, poté maso s rozteklým 

sýrem, pak cibulku, list salátu, rajče a horní houska 

opět potřená kečupem a tatarkou (nebo jiným 

dresingem dle chuti). Samozřejmě něco můžete 

vynechat nebo naopak přidat, podle chuti. 

Pravá anglická  snídaně 



Minianketa ve školní jídelně 
Za Armixxx se ptala Hanka Bierová, 5. A 

 

Jaké jídlo v jídelně tento týden bylo nejlepší a které je tvé oblíbené jídlo? 
 

Tak na tyhle dvě otázky jsem se ptala náhodných žáků a jednoho z učitelů při obědě či dozoru v naší školní jídelně.  

 

Žák č. 1: 
Tenhle týden bylo nejlepší jídlo hamburger. 
Moje oblíbené jídlo je asi svíčková. 

Žák č. 2: 
No asi hamburger, protože špagety jsem neměl. 
Oblíbené jídlo jsou ty špagety. 

Žák č. 3: 
Špagety byly asi nej. 
Asi smažený sýr, ALE jen od maminky.  

Žák č. 4: 
Hamburger.  
Koprová omáčka. 

Žák č. 5: 
Hamburger. 
Hmm, asi špagety. 

Žák č. 6: 
Buď hamburger a nebo špagety. 
Řízek. 

Žák č. 7: 
Nevím. 
Buchty s krémem. 

Žák č. 8: 
Hamburger 
a 
asi pizza 

Žák č. 9: 
Hamburger 
a 
špagety. 

Žák č. 10: 
Hamburger 
a 

hamburger.       

A jak to viděla paní učitelka Hubená? 
Nejvíce mi chutnaly špagety s boloňskou omáčkou. 
Moje oblíbené jídlo bude asi svíčková s knedlíkem. 

 

  
O pár dnů později se z jídelny linula tahle úžasná vůně… 



Škola v přírodě v Outdoor resortu Březová 
Lucie Baláková a třídy 6. B a 7. C 

 
V rámci akce škola v přírodě jsme se letos rozhodli vyzkoušet Outdoorové středisko Březová a myslím si, že nikdo 

z účastníků této volby nelitoval. 
 

Ačkoli mnohé atrakce vypadaly děsivě, žáci 6. B a 7. C prošli všemi zkouškami se ctí.  

 
Šplhali po lanových překážkách jako praví obyvatelé 

pralesa, spouštěli se ze závratných výšek na lanech 
s jistotou chlupatých pavouků a byli i tací odvážlivci, kteří 
neodolali výzvě sešupu do pekelně studeného rybníka.  
 
 

 
Kousky v oblacích však bylo třeba někde natrénovat. K tomuto účelu zde 
byla nízká lana, ale i ta nám dokázali instruktoři pěkně okořenit. 

 

 

V rámci zachování stejného počtu žáků při příjezdu i odjezdu nebyli ve vodě se plácající jedinci ponecháni svému osudu, 
ale byli milosrdně vyloveni do raftů. 
 

 
 
 



Pro posílení duševní odolnosti absolvovali naši hrdinové trasu 
strašidelným hradem... (mnozí 2x) a Sherwoodem. 

 
 

Po perném dni 
neulehli zničení, jak 
jsme my, vyučující, 

očekávali, ale 
vypouštěli přebytečnou 

energii na skákací 
bublině a závěrem se 

poddali zničujícímu 
tempu na místní 

diskotéce. 
Opomenout 

nesmíme ani lezeckou 
stěnu, která sice 

vypadala oproti jiným 
atrakcím jednoduše, ale 

jen na první pohled 
a zespoda. 

 

Nebylo vždy zapotřebí složitých technických 
prostředků, abychom se dobře bavili. 

 

I na boj došlo. 
 

 
 
 
 
 
 
Za nás, co jsme tam byli, tedy 

můžeme toto středisko vřele 
doporučit, ale pouze nezdolným, 
odvážným a adrenalinu chtivým 
bytostem, zdravým na těle i na 
duchu. 

 
 
 

 



  Zotavovací pobyt žáků 9. A i B v Prudké 
Jakub Staněk 

 

  Jak je už na naší škole zvykem, zotavovací akce pro žáky trvají pět dní, tedy od pondělí do pátku. Tato nebyla výjimkou. 
Již při srazu před budovou školy nám počasí jasně dávalo najevo, že si s námi bude celou dobu pohrávat. Kapky deště 
dopadající na přebíranou dokumentaci značně ztěžovaly zařazování patřičných archů do obálek svých majitelů (jasně, inkoust 
a voda nejdou dohromady). Vše jsme ovšem na konec zvládli a mohli jsme se přesunout na hlavní nádraží. Zde jsme se připojili 
k početnější skupince žáků a pedagogů. Proběhla zde poslední kontrola dokumentace a necelých 20 minut od odjezdu vlaku 
jsme se mohli s kolegyní vydat hrát bezvadnou hru s názvem: „přehřej automat na označení lístků.“ Protože naše cesta končila 
v Prudké, která se nachází stále v Jihomoravském kraji, tak české dráhy nevydají cestovatelům jeden lístek, nýbrž každému 
přepravovanému kusu vydá jízdenku, která je před odjezdem potřeba označit. Nadlidský úkol jsme zvládli do 5 minut. Přesun 
na patřičné nástupiště proběhl hladce, načež jsme zjistili, že nápad vydat se s žáky na výlet na sever kraje v tento den neměla 
pouze naše škola. Na peróně stály další dvě skupiny žáků z jiných škol. Vlak byl ovšem velký a všichni se pohodlně vlezli. 
Přestup v Tišnově byl bleskový a beze ztrát.   

Netrvalo to dlouho a vstupovali jsme do areálu RS Prudká. Počasí si s námi opět pohrávalo, chvilku déšť, chvilku sluníčko 
a chvilku více deště. Ubytovat naše žáky byla hračka, děti jsme rozdělili, rozdali klíče a nestačili sledovat ohnivou čáru za 
skupinkami toužícími se konečně ubytovat (sám mám teorii takovou, že prostě jen potřebovali napojit do zásuvek své 
skomírající telefony, kterým jistě cesta vlakem dala zabrat). Následoval oběd (vaří zde vážně výborně), polední klid, a pak 
nám zákeřné počasí dovolilo i malou koupačku. Poté se deváťáci sešli, aby se domluvili, co že to vlastně budou předvádět na 
připravovaném plese v posledním školním týdnu. Ani jsme se nenadáli a byla tu večeře. Všichni jsme si vychutnávali kulinářské 
umění místních kuchařek, když tu znenadání, kde se vzal, tu se vzal náš pan ředitel. Uprosili jsme paní kuchařku o jednu porci. 
Pan ředitel s námi povečeřel. A zatímco se žáci opět sešli, aby trénovali svá vystoupení, my jsme poklábosili s panem ředitelem 
a prošli areál. Než pan ředitel opustil rekreační středisko, začala ve společenské místnosti první z mnoha diskoték, kterou si 
žáci sami nachystali. I přes prvotní ostych trsali všichni zúčastnění výtečně. Protože jsme slušně vychovaní a známe pravidla, 
v deset večer byl již klid. Žáci se přesunuli na své ubikace, provedli hygienu a ulehli do svých postelí. První den byl za námi.  

Úterní den začal nádherným slunečným ránem, ovšem teplota moc léto nepřipomínala. Nemůžeme mít všechno. Po 
snídani se žáci opět vydali trénovat svá vystoupení a povolaní jedinci začali sepisovat harmonogram jednotlivých vystoupení 
a vymýšlet proslovy hodné žáků devátých ročníků. Jojo, je to fuška, dopoledne uteklo rychle. Oběd, polední klid a sportovní 
odpoledne. Kluci hráli fotbal, holky přehazku či ringo. Počasí si s námi opět pohrávalo, sice nepršelo, ovšem na slunci bylo 
vedro, ale jakmile se obloha na malý okamžik zatáhla, bylo to na venkovní teplotě znát. I tak se našlo pár jedinců, kteří využili 
bazénu k tréninku. Večeře byla opět znamenitá, s napětím jsme očekávali, zda se opět neukáže náš pan ředitel, marně, 
tentokrát nedorazil. Po večeři opět trénink vystoupení a následná diskotéka. Tentokrát jsme končili o chvilku dříve a žáci po 
sprše spokojeně zapadli na své ubikace a ponořili se do snění. 

Středa, prostřední den, zásoby sladkostí a jiných pochutin vzaly dávno za své. Proto sestavuji elitní komando dobrovolníků 
a ihned po snídani se vydáváme na nepřátelské území do nedaleké osady Nedvědice vyplenit tamní koloniály a přivést kořist 
strádajícím jedincům. Výsadek proběhl úspěšně, vše potřebné jsme sehnali a na oběd jsme byli zpět. Počasí nám dnes přeje, 
slunce pálí, žáci se koupají, nacvičují a domlouvají výzdobu na ples. Samozřejmě je čas i na míčové sporty. V okamžiku, kdy 
píši tyto řádky, se domlouvá večerní táborák a opékání špekáčků. Dnes bez diskotéky.  

Jak proběhne čtvrteční a páteční den si můžeme jen tipovat, ale vzhledem k tomu, že jsme zde s bezvadnými žáky, tak si 
myslím, že bude stejně super jako první tři. Tímto bych chtěl žákům poděkovat za prozatím bezproblémový výlet.  

Konec, šmitec, článek musí putovat na patřičná místa. Gratuluji všem, kteří dočetli až sem. 



Škola v přírodě v Prudké 7. B, 8. A, 8. B, 8. C 
Veronika Hašková, Eliška Borešová, Jolana Hůrková, 8. A 

 

Naše třída 8. A společně s 8. B, 8. C a 7. B jsme 30. května jeli vlakem na školu v přírodě do našeho oblíbeného rekreačního 

střediska Prudká.   

Každý den byl nabitý programem. Rozdělili jsme se do devíti týmů, ve kterých jsme hráli hry a soutěžili jsme. Celý týden 

bylo krásné počasí a my navštívili i bazén. Ve středu jsme jeli vlakem do Bystřice nad Pernštejnem na výlet do Edenu a do 

parku miniatur, 8. C jela navštívit hrad Pernštejn. 

V Prudké i skvěle vaří, vždy jsme se těšili na jídlo. 

Uskutečnila se také diskotéka, stezka odvahy, oheň a opékání špekáčků. Také jsme se přiučili něco nového o první pomoci 

a vysavovali si triko s nějakým vlastním motivem. Učitelé pro nás připravili opravdu skvělý nabitý týden. Všichni si 

zasportovali, zasoutěžili a užili týden v přírodě. Vůbec se nám nechtělo domů. 

Byla to skvělá ŠVP, za kterou bychom učitelům chtěli všichni moc poděkovat. 
 

Výlet do Centra Eden 
Ve středu na Den dětí jsme vyrazili na výlet do Bystřice nad Pernštejnem do Centra Eden. Ráno bylo slunečné a teplé. Po 

snídani jsme se začali chystat na výlet. Vzali jsme si jeden batoh do skupinky a do něho jsme si dali všechny balíčky s jídlem 

na cestu. Ve vlaku byla zábava, hrozně jsme se cestou nasmáli. Od vlakové zastávky to bylo do Edenu jen kousek pěšky.  

Prohlídku Edenu jsme začali v pivovaru, kde byl i bufet. Učitelé nám rozdali pracovní listy, do kterých jsme zapisovali 

odpovědi z kvízů. Z pivovaru jsme si to namířili rovnou do lékárny, kde jsme hádali koření podle čichu. Pak jsme šli do 

Panského domu, kde jsme viděli bydlení panského správce v zámeckém stylu – zámeckou jídelnu, kuchyň a pracovnu, ve 

které jsme si mohli vyzkoušet psát brkem. Zaujal nás také sklep, jen jsme byli trochu zklamaní, že nebyl vinný. Ve sklepě jsme 

měli najít pytel a zjistit, co je v něm. Dále jsme zamířili do stolárny a kovárny, kde jsme zjistili, co obnášejí tato tradiční řemesla, 

a prohlédli si vybavení, které je k jejich provozování potřeba. V kovárně vypukla „válka“ s uhlím, které jsme měli úplně všude 

a někteří z nás vypadali jako čertíci. Také nás zaujal obchod, ve kterém byla razítka, a tak jsme si je natiskli po těle.  

Další dveře nás zavedly do obrovského muzea půdy. Objevili jsme obří krtinec s hmyzem a polštářovým doupětem. Byl 

tam také kuličkový bazének, a protože bylo teplo, tak jsme se do něho pěkně naložili. Mohli jsme si zde vše vyzkoušet a osahat, 

třeba se převléct do statkářského oblečení nebo si vylézt na traktor. 

Pak jsme šli do druhé části do tzv. Horácké vesnice. Tam se nacházelo sedm stavení, byly to repliky staveb z 19. století. 

V každé chaloupce jsme viděli ukázku života jednoho řemesla – tkalce, babky kořenářky, včelaře, hrnčíře a mlynáře. Na statku 

jsme viděli hodně domácích zvířat. Nejvíce se nám líbily kozy, které jsme si i hladili a krmili kukuřičnými kuličkami. Z vlastní 

zkušenosti můžu říct, že ty kuličky byly velmi chutné. Také jsme si vyzkoušeli česat vlasy kartáčem na vyčesávání vlny, namleli 

a proseli mouku a naložili se do levandulového sena, které jsme pak nemohli dostat z vlasů.  

Z Edenu jsme prošli pohádkovou cestu, kde byly sochy pohádkových bytostí, a podívali jsme se i do parku s miniaturami 

domků. 

Na cestě zpátky jsme si dali ve vlaku oběd a po příjezdu do Prudké jsme se šli zchladit do bazénu. 

Byl to super den. 

 



  

  



Arménská má talent 
Jolana Hůrková a pořádající 8. A 

 
Arménská má talent již zná svoje vítěze, jejichž jména si můžete přečíst na první straně našeho časopisu. Zde vám 

přinášíme fotografie z oblíbené soutěže. Ještě jednou chválíme všechny účinkující a děkujeme pořadatelům! 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Účinkující 

1. stupeň   
Klára Klempová 3. A zpěv 
Natálie Semerádová 1. A zpěv 
Martin Nádvorník 4. C Rubikova kostka 
Karolína Fučíková 4. C tanec 
Valentina Messa 3. A zpěv 
Lara Lepková  4. A zpěv 
Linda Spáčilová 5. B tanec 
Kateřina Vítámvásová  3. B zpěv 
Hana Bierová, Lucie Šebestová 5. A zpěv 
Simona Proboštová 5. A tanec 
Veronika Srbecká 5. B zpěv 
Simon Pančocha 5. A recitace 
Eliška Hladišová 5. B zpěv 
třída 5. A 5. A vystoupení 
Adéla Compel 5. B zpěv 
Veronika Rozprýmová 2. C tanec 
Miroslav Štuk 5. A tanec 
 

2. stupeň   
Tereza Koláčná,  
Hana Mikušová 6. C zpěv 
Patrik Lašák 6. A tanec 
Klára Zajícová 8 .C zpěv 
Patrik Brandejs  8. B zpěv 
Štěpán Zhoř, Marek Willmann 8. C zpěv 
Dominik Rutar, Matyáš Tichý   
Martin Blecha 6. A Rubikova kostka 
Marek Musil 9. B zpěv, ukulele 
třída 8. A 8. A vystoupení 
Anna Maria Dolinková 8. B zpěv 

 



Pár posledních slov pro 9. A 
 

Nadešel čas, abych se 
i já rozloučila se svojí tří-
dou. Je to pro mě o to 
těžší, protože jsem této 
třídě mohla říkat moje 
třída uplynulé čtyři roky. 
Od šesté do deváté třídy 
jsme společně ušli pořád-
ný kus cesty. Z malých 
a zlobivých žáčků se nyní 
stali téměř dospělí a ro-
zumní lidé. A i když se 
pomalu blížíme ke konci 
naší společné cesty, na-
jdou se i dnes chvíle, kdy 
mám pocit, že si to stále 
neuvědomují. 

Velkou zásluhu na 
tom, že tato cesta pro-
běhla nad očekávání 

dobře, má také Hanka Smejkalová (asistent pedagoga). Hanka nad třídou držela pevnou ruku v době, kdy já jsem nemohla. 
Chtěla bych jí touto cestou poděkovat. Nejen za ty krásné čtyři roky naší spolupráce, ale také za vzájemnou podporu 
a přátelství, které mezi námi vzniklo. 

Naší první společnou dobrodružnou akcí byla škola v přírodě v RS Jiskra v šestém ročníku. Až tady jsme se pořádně poznali 
i mimo školní lavice. Během celého pobytu jsme zažili spoustu zážitků od těch méně příjemných až po ty, které většině utkvěly 
v paměti. 

Následující dva roky nám bohužel koronavirová pandemie překazila možnost zažít opět něco podobného. Kvůli pandemii 
se žáci museli naučit novým způsobům výuky. I přesto, že se nemohli společně vídat, se s distanční výukou vypořádali bez 
větších problémů. Před rokem jsme v létě podnikli alespoň půldenní výlet na přehradu, kde si většina zařádila i na kolotočích. 

Naštěstí jsme se celou devátou třídu již mohli vídat společně ve škole. Hned od začátku jsme se intenzivně začali připravovat 
na přijímací zkoušky, protože bylo potřeba dodělat učivo, které se kvůli distančce přesouvalo. Všichni do toho dali všechno 
a odměnou za to jim byl úspěch v podobě přijetí na střední školy. Letos jsme v červnu vyrazili na týden do RS Prudká, kde jsme 
se společně se třídou 9. B pilně připravovali na závěrečný ples, který nás čeká poslední červnový týden. Počasí i nálada nám 
vydržela po celou dobu pobytu. Děkuji paní učitelce Švajdové, panu učiteli Staňkovi a Hance Smejkalové, že nám s celou akcí 
pomohli. 

 Nicolo, Tarasi, Lindo, Kájo, Áďo, Tobi, Katko, Kubo, Matěji, Maty, Michale, Maty, Míšo, Mariano, Adame, Dominiku, Davide, 
Báro, Marku, Kristiáne, Barčo, Julčo, Valentyno – do příštích let vám přeji hlavně zdraví, hodně úspěchů, lásky, přátelství 
a porozumění v životě. 

Mějte se prostě fajn.                                                                                                         Monika Jahodová 

 

  



9. B - Moje zlatíčka                                  
 

Když jsme se poprvé 
pořádně seznámili na 
začátku šestého ročníku, 
vůbec by mě nenapadlo, že 
naše společné hodiny fyziky 
a pracovních činností 
nebudou jediné, ve kterých 
se kdy budeme vídat. 

Nadešel konec školního 
roku 2018/2019 a na škole 
v přírodě v areálu Jiskry 
u Náměště nad Oslavou už 
jsem věděl, že budu váš 
budoucí třídní učitel. 
Popravdě jsem si tímto 
úkolem nebyl stoprocentně 
jistý. Jako třída jste byli 
velmi osobití a naprosto 
odlišní od ostatních, proto 
jsem si řekl, že to bude pro 
všechny zajímavá zkušenost. 

Váš sedmý ročník byl 
náš první společný. Vídali 
jsme se ve větším počtu 
předmětů. Kromě fyziky ještě v zeměpise (v jehož hodinách jste se dozvídali o zajímavostech světa – a překvapivě také já se 
spoustu nových věcí dozvěděl) a s živější částí třídy – s hochy – jsme začali pracovat na vytrvalosti, obratnosti a síle v tělocviku. 

Stálo nás to všechny spoustu úsilí, odmlouvání a posilovacích a protahovacích cviků, než jsme našli společnou řeč. 
Naneštěstí druhou polovinu roku poznamenal koronavirus, proto jsme nemohli pokračovat ve starých zaběhlých kolejích. 

Osmý ročník nebyl o nic lepší. Chvíli ve škole, chvíli zalezlí u počítačů na distanční výuce – poctivě se vzdělávající v ovládání 
Discordu na podvádění u zkoušení a psaní testů. Když jsme se na konci roku mohli opět s určitými omezeními vrátit do lavic, 
přišel na mě šok. Z malých žáčků byli najednou mladí lidé, se kterými jsem se pomalu díval z očí do očí (a někteří na mě už 
shlíželi dolů). 

Devátý ročník, i když ještě pořád ne plně zproštěný od restrikcí, byl celkem normální. Mohli jste se vrátit do lavic a nahradit 
si rok a půl chátrající mezilidské vztahy. A jakým jiným způsobem než zlobením. I když jsem byl často doběla rozpálený 
a vypadal jsem při svém vpádu do třídy, že vás vytahám za uši, tak jsem vás potají chápal a nedivil se vám. Po prožitém roce 
a půl se nedalo čemu divit. 

Říká se, že si člověk po letech nevzpomene na hodné učitele, ale ti přísní mu budou neustále přicházet na mysl. Doufám, 
že si na mě proto někdy v budoucnu vzpomenete, stejně jako já si vzpomenu na vás a na společně prožité roky. 

Hodně štěstí do budoucího vzdělávání a osobního života, moje zlatíčka! 
 

                                                                 Jiří Rossi              
 

 

  



Příloha Armixxxu: Čtení na léto 
Sestavily Yvona Vráblíková, Lucie Hubená, Irena Stranyánková, Karolína Nováková,  

Lenka Vašíčková, Jitka Remsová, Monika Komárková a Kateřina Slezáková  
 

Školní časopis Armixxx vám i tentokrát přináší ochutnávku z nejlepších prací našich žáků. V první části si můžete přečíst 
vítěznou báseň a povídky ze soutěže 3.–5. tříd Spisovatel, hned za nimi následují krásné úvahy žáků z 8. B. Vše doprovázejí 
obrázky žáků z 2. stupně. Je skvělé sledovat, kolik máme ve škole skutečně talentovaných žáků!  

Přejeme vám pěkné letní čtení i prohlížení. 
 

Příběhy o zvířatech 

Sebastian Smejkal ,  3. A 
 

Myš s vyžletem skáčou s písní, 
píseň jde z kytary, 

žvýkat žvýku neumí. 
  

Hlemýžď je pomalý,  
výskat v běhu neumí. 

 
Vydra se mýlí a pak si z nich střílí. 

  
Výr vybírá mýtné,  

nezdá se to trochu divné? 
  

Myš má kousek sýra,  
vyžle přece neumírá. 

Vyžle má však hodně rýže 
a lízátko, které líže. 

 

O Frantíkovi a jeho dobrodružství 
Marek Pachola, 4. A 

 

Byl jednou jeden skřítek jménem Frantík. Frantík bydlel v útulném 
domečku, který obklopoval hustý les. V lese žili zvířátka a obyvatelé 
zdejších vesnic a hradů. Skřítek Frantík měl mnoho kamarádů, jak 
zvířátek, tak i ostatních skřítků. Skřítek Frantík nevěděl, že je ve velkém 
nebezpečí. Říkalo se totiž, že v těch nejhlubších místech lesa je černá 
magie, kterou ovládá tak zvaný Dark lord. Skřítkovi ale nebezpečí ještě 
nehrozí, protože je od nejhlubších míst lesa hodně daleko.  

Jednoho rána šel Frantík do města na trh, kde si koupil mnoho věcí 
a kde se dozvěděl o velkém nebezpečí. Frantík byl zvědavý, a proto šel 
do knihovny a tam si přečetl o Dark lordovi a zjistil, že když naposledy 
ovládnul moc černé magie, tak byl nezastavitelný. Frantíkovi došlo, že 
jestli pán zla znovu ovládne moc černé magie, tak tento les vypálí, 
a protože měl dům na stromě, tak se bál, že ten strom uhoří a s ním taky 
jeho domeček. V knížce se také dočetl, že má armádu kostlivců 
z podsvětí. V knihovně byl Frantík ještě hodně dlouho a pořád si četl tu 
stejnou knížku. Zjistil, že Dark lorda porazil čaroděj, kterého Frantík moc 
dobře znal, protože to byl jeho soused. Frantík zavřel knížku a utíkal 
domů, protože už byla noc.  

Frantík vstal brzo ráno, chtěl se totiž zeptat na pár otázek čaroděje 
Alfonze. Alfonz Frantíka uvítal s velkým potěšením. Frantík se po chvilce 
zeptal na to, jestli opravdu bojoval s pánem zla. Alfonz se na Frantíka 
podíval a řekl, že je první, kdo se na tohle zeptal. Potom Alfonz 
odpověděl, že ano a že už to bylo dávno. Frantíkovi taky řekl, že pán zla 
Dark lord pořád sílí díky černé magii a že by už bylo těžké ho porazit. Když 



Alfonz řekl, že Dark lord pořád sílí díky černé magii, tak se Frantík zalekl, že pán 
zla už tu černou magii má. Proto se Frantík zeptal: „On už tu černou magii má?“ 
Alfonz Frantíkovi odpověděl, že Dark lord černou magii získal již před mnoha lety 
a že by tu černou magii mohl převzít, jenom kdyby ho porazil. Frantíka ještě 
zajímalo, jestli tu armádu kostlivců a pána zla porazil sám, a hned potom se 
zeptal, jestliže ho porazil, tak by měl mít tu černou magii. Alfonz řekl, že ho 
jenom zahnal do podsvětí a nic víc. Potom mu řekl, že nebojoval sám, ale 
pomohli mu temní rytíři a velké armády ze všech království v okolí. 

Alfonz nabídl, že by Frantíkovi mohl ukázat ty temné rytíře, a Frantík 
s potěšením souhlasil. Tak se dali na cestu. Cesta byla dlouhá, protože temní 
rytíři mají království až v horách, v zemi zvané Ardonye. Společně prošli několika 
královstvími a všude byl čaroděj Alfonz vítán. Cestou Frantíkovi o temných 
rytířích vyprávěl a říkal, že jsou to stateční rytíři, kteří jsou lepší než deset vojáků 
a že lítají na dracích. Frantík tomu nejprve nechtěl uvěřit, ale jak došli na místo, 
tak to uviděl na vlastní oči.  

Frantíkovi se tam moc líbilo. Seznámil se tam s legendou Lorexem, pánem 
temných rytířů. Mohl si také zalétat na drakovi. Když letěl, uviděl požár a došlo 
mu, že to hoří les, ve kterém bydlí. Frantík to rychle řekl Alfonzovi. Alfonz řekl 
temným rytířům, ať varují ostatní království. Alfonz s Frantíkem šli do lesa. V lese 
už toho moc nezbylo, bylo všechno spálené. Ale hlavně si museli dávat pozor, 
protože všude okolo chodili kostlivci z podsvětí.  

Alfonz Frantíkovi vysvětlil, že má ve své chalupě kouzelnickou hůlku, kterou ovládá kouzla. Jak došli k chaloupce, Alfonz 
Frantíkovi řekl, aby hlídal vchod. Jak Alfonz vyšel z domu s hůlkou, tak si Frantík všiml Dark lorda, který stál deset metrů od 
chalupy a držel trojzubec. Alfonz Frantíkovi řekl, ať uteče, že to bude boj mezi nimi. Frantík Alfonze poslechl a utekl z lesa. 
Vyběhl na horu a z ní se rozhlédl. Potom z hory uviděl armádu z podsvětí bojující s armádou rytířů z nedaleké Ardonye.  

Frantík se díval na boj, protože už odmalička chtěl být rytířem, ale potom ho zezadu přepadl kostlivec. Frantík se vylekal 
a v tom přiletěl temný rytíř na drakovi a kostlivce střelil šípem. Temný rytíř mu řekl, ať nasedne na draka, že pán temných 
rytířů Lorex mu chce něco říct. Tak Frantík nasedl na draka a letěli do hor do sídla temných rytířů. Lorex mu řekl, že musí být 
připravený. Frantík se zeptal, jestli to myslí tak, že se z něho má stát rytíř a Lorex odpověděl, že ano. Frantík byl šťastný, že se 
mu splní sen. Frantík se to chtěl učit rychle, protože armáda kostlivců se blížila k sídlu temných rytířů. 

O týden později Lorex prohlásil, že je Frantík dostatečně připravený a že může jít do boje. Armáda kostlivců zatím 
vyhrávala. Ničila jedno království za druhým. Některá království armáda kostlivců nedobyla, protože se do boje přidali i temní 
rytíři a Lorex. Dark lorda už nebavilo dobývat jedno království po druhém, a proto uskutečnil hlavní boj. Armády ze všech 
království se sjednotily a šly do boje proti armádě kostlivců z podsvětí.  

Frantík se těsně před bojem dozvěděl, že se má utkat v boji s pánem zla Dark lordem. Hlavní boj se měl konat u hory, 
z které se Frantík díval na rytíře z Ardonye, která už padla kvůli invazi kostlivců z podsvětí. Když Frantík doletěl k té hoře, tak 
uviděl nespočetnou armádu rytířů. Frantík si byl jistý, že ta armáda rytířů vyhraje, ale když viděl armádu z podsvětí, tak už si 
tak jistý nebyl. Frantík seskočil z draka a dopadl na horu. Tam taky vystoupal Dark lord se svým trojzubcem. Dark lord vyzvedl 
trojzubec nahoru a v tu dobu armáda kostlivců zahájila útok. 

Jakmile boj mezi Frantíkem a Dark lordem začal, tak Frantík zjistil, co všechno černá magie dokáže.  Černá magie dokáže 
vytvářet oheň, čímž Frantík pochopil, proč byl jeho les tak rychle spálený. Dark lord 
použil oheň jako zbraň proti Frantíkovi. Frantík odskočil, takže ho oheň nespálil. 
Když se Frantík ubránil ohni, tak Dark lord namířil na Frantíka trojzubec.  

Lorex šel Frantíkovi na pomoct, protože věděl, že to Frantík sám nezvládne. Lorex 
se postavil Dark lordovi, ale Lorex ho neporazil. Dark lord ho shodil ze skály. Frantík 
se ho zeptal, proč ničí svět. Dark lord mu odpověděl, že byl jako ostatní hodný a milý, 
ale tehdejší zlý generál rozkázal vojsku, aby zničilo jeho rodinu. Oba jeho rodiče to 
nepřežili. Zbyli už jenom dva, Dark lord a jeho bratr. Dark lord i jeho bratr šli každý 
svojí vlastní cestou. Bratra už nikdy neviděl. Frantíkovi se to zdálo divné, protože se 
mu stalo to, co se stalo Dark lordovi, a tak Frantík zjistil, že Dark lord je jeho bratr. 
Dark lord to taky pochopil a to znamenalo konec války, protože nechtěl přijít 
o posledního člena své rodiny. Dark lord Frantíkovi řekl, že se dá černou magií 
i oživovat. Frantíka napadlo, že by mohl oživit otce a matku. Oživil je a také Alfonze, 
který padl při boji s Dark lordem. Dark lord oživil rytíře a kostlivce s podsvětí, 
protože už nebojovali a šli zpátky do podsvětí.  

Hrady byly opraveny, lesy znovu vysázeny a Frantíkovi postavili dokonalý 
domeček na stromě. Dark lordovi začali říkat Dan. Dan bylo jeho skutečné jméno, 
ještě než mu začali říkat Dark lord. 

A TO JE KONEC. 
 



   Můj malý život 
     Kristýna Dastychová, 4. B 

 

Před deseti lety se narodila holčička jménem Kristy. Má čtyři sourozence, 
jmenují se: Naty, Milda, Jirka, Adam, a rodiče Milana a Andrejku. 

Ta holčička jsem byla já. Když jsem se narodila, všichni se šli podívat, jak 
vlastně vypadám. Přišla i babička jménem Eliška. Každý se na mě díval jak na 
zjevení. Sice jsem ještě dobře neviděla, ale cítila jsem rodinu. Po narození mě 
sestřička zvážila, vážila jsem 3150 g, a také mě změřila, měřila jsem 48 cm. Po 
třech dnech jsme jeli z porodnice domů. Těšila jsem se, ale zároveň jsem se 
bála. Jaké to tam vlastně bude? Jak to tam vůbec vypadá? Bude se mi tam líbit? 
Nakonec to u nás doma bylo skvělé. Poté co jsme přijeli, viděla jsem i svou 
druhou babičku Aničku. Jakmile mě sourozenci po třech dnech od jejich 
návštěvy v porodnici opět viděli, hned si mě chtěli všichni znovu pochovat. Tak 
jsem se dostávala z jedné náruče do druhé a poznávala všechny členy mé velké 
rodiny.  

Jak plynul čas, tak jsem v této rodině rostla a učila se novým věcem. Po roce 
jsem začala chodit a mluvit. Ze začátku jsem znala pouze pár slov. Mezi nimi 
bylo: ta-ta, ba-ba, be-be, da-da, ma-ma a tak dále. Začaly mi také růst zoubky, 
co nebylo vůbec příjemné. Pozitivní však bylo, že už jsem mohla jíst různá jídla. 
Také jsem zažívala se sourozenci různá dobrodružství. Vždy jsem se těšila na 
odpoledne, protože doma mě to skoro samotnou nebavilo. O prázdninách 
jezdíváme na Slovensko. Tam mám zbytek své rodiny. 

Jezdíme s nimi do Jeseníku, na chalupu, na turistiky. Na chalupě hrajeme 
ping-pong a děláme si různé stezky odvahy. Když dojdeme na konec stezky, uvidíme dva skřítky jménem Lavičník a Keprník. 
Chalupu máme na Vysočině. Často chodíváme do lesa sbírat borůvky. Nejvíc mě bavilo stavět domečky pro skřítky. Domečky 
jsem stavěla nejvíce se sestřenicí. Naše domečky byly dvoupatrové, kulaté i hranaté. Stavíme je z mechu, dřeva a ze šišek. Je 
tam zahrada, bazén, postýlky, stoleček a židlička.  

Jsem ráda, že mám tak velkou rodinu. A ráda vzpomínám na tyto pěkné vzpomínky.  
 

Příběh o pyšném královi 
Klára Šenkýřová, 4. C 

 

Kdysi dávno žil jeden král, který byl pyšný, že má hodně peněz, a měl velký hrad. Jednoho dne přišli jeho sluhové a ti řekli, 
že by potřebovali trochu peněz, ale král jim nedal ani korunu. Tak mu sluhové řekli, že už pro něho nebudou pracovat. Král jim 
nato řekl: Pche, mám nejvíc peněz v kraji, najdu si někoho jiného. Jenže král netušil, že už pro něho nikdo pracovat nebude. 
Nikomu nedal ani korunu, tak už pro krále nikdo nepracoval. To mu bylo první den jedno, ale druhý den už tak ne.  

Šel do vesnice a řekl: Dobré jitro, kamarádi! Lidé vykřikli: My už nejsme tví kamarádi, pyšný králi! Král jim na to řekl: No 
když nechcete, tak tady trčte. A šel zpět do svého hradu.  

Lidé, kteří pro krále nepracovali, byli chudí, ale přesto si postavili společný dům. Jednoho dne se šel král podívat, co chudí 
lidé dělají a byl překvapen, že si postavili dům. Až došel král k domu, lidé mu řekli: No tak, pyšný králi, co na to říkáš? Král 
nevěděl, co má odpovědět. Tak řekl: Mně je to jedno, já mám lepší bydlení, já mám hrad. A šel zpět na svůj hrad.  

Jakmile tam přišel, jeho rytíři se odzbrojili a řekli: Už tu nebudeme pracovat. Nedal jsi nám ani korunu, takže jdeme za 
ostatními lidmi žít normálním životem. Král řekl: No tak si běžte, vy, vy… namyšlenci! Rytíři řekli: Jediný, kdo je tu namyšlený, 
jsi ty! 

Rytíři přišli k ostatním lidem a řekli: Mohli bychom tu bydlet s vámi? A lidé řekli: Jistě, všichni jsou tu vítáni.  
Poslední, kdo bydlel s králem, je kuchař. Král řekl kuchaři: Ahoj, kuchaři, copak to tu vaříš? A kuchař odpověděl: Hele, už ti 

nic nevařím, jsi na všechny zlý. Král chvíli mlčel, protože nevěděl, co má říct. Potom kuchař řekl: Já už to nevydržím, také 
odcházím. Král  neustále mlčel.  

Náhle za lidmi přišel i kuchař a také řekl: Mohl bych bydlet s vámi? Lidé znovu řekli: Ano, jsi tu vítán. Král už byl osamocený, 
tak ho napadlo se lidem jít omluvit. Král se vydal omluvit lidem, kterým nedal ani korunu a byl na ně zlý. Král přišel k domečku 
a řekl všem lidem: Omlouvám se, že jsem byl lakomý, zlý, pyšný a nedal jsem vám ani korunu.  

Lidé omluvu přijali, ale řekli: Budeme tu stále bydlet. Král odpověděl: Jistě, můžete, tak pojďte se mnou, kdo chce u mne 
pracovat. Pracovat chce pět lidí, tak je začal rozdělovat, kdo co bude. Rozdělil je na kuchaře, sluhu a číšníka.  

Od té doby se má král i lidé dobře, král nosí lidem každý den nějaké jídlo a také dává svým sluhům, kuchařům a číšníkům 
peníze. A tak už král nebyl nikdy pyšný na lidi. Dokonce krále měli všichni rádi a stal se nejlepším králem v kraji. 

Tak to všechno pěkně dopadlo. 
 



Časostroj aneb Jak umřít 
Simon Pančocha, 5. A 

 

Ahoj, jmenuji se Simon. Právě ke mně má přijít můj kamarád Ondra.  
Když ke mně Ondra přišel, ukázal jsem mu svoje nové hodinky. Ukázal 

jsem mu hru a zmáčkl jsem tlačítko spustit.  
Bum! Vidím všude bílo… Au! Spadl jsem z nebe? Vidím všude zelenou 

trávu, stromy, prostě příroda. Velmi moc mě zajímal rok, protože jsem 
měl vážně hlad! Koukl jsem se na hodinky a málem jsem omdlel. Byl rok 
621!  

Až teď jsem omdlel. Hodinky napsaly, že musím vydržet 10 hodin 
v jiném čase. Viděl jsem nějakou horu, nebyla obrovská ani malá, takže 
střední! Došel jsem až k ní a vidím tam nějaké lidi, podle mého 
matematického myšlení to byly Slované. Byl tam i praotec Čech, takový 
středně velký chlápek se šedivými vousy. Šel jsem k němu, ale asi jsem 
neviditelný. 

Zrovna jsem hledal Ondru. Celých devět hodin jsem ho nemohl najít 
a najednou vidím, jak ze stolu někdo bere jídlo a pod stolem ho jí. A kdo 
jiný to mohl být než Ondra. Ondrovi jsem vykládal, jak jsem ho hledal 
devět hodin a nejraději bych ho zfackoval. Ondra se samozřejmě hájil 
tím, že to jídlo bylo tak dobré a pití taky, a ještě říkal, že ochutnal šneky 
a že byli výborní. Chtělo se mi zvracet, ale uvědomil jsem si, že byli 
pečení. Ondro, už nejez dál šneky, odjíždíme!  

Bum! Rok 999. Á, tady je zima. Lodě na obzoru. Ti vojáci vypadají, jako 
by vylezli z odpadkáče, říkám. Tundra, tu jsme přece brali se subpolárním 
pásem. Ondra řekl, tu budeme brát až za 1023 let, ale zpátky k těm 
lidem. To jsou Vikingové. Ondra řekl: no a co, třeba budou mít něco na 
zub. Ach jo. My tu jsme od toho, abychom se něco dozvěděli, a ne, 
abychom tu furt něco jedli. Dánští Vikingové vyskákali z lodí a norští se 
začali bránit. Jsme v Norsku! Ondru jsem porosil, aby vzal dvě židle, 
a dívali jsme se, jak se mezi sebou ty dva národy mlátí. Vyhráli Dáni. 
Právě hráli souboj na štítech. Bylo to úchvatné, ale i přesto mi byla zima. 
Už je na čase vypadnout. Teď!  

Né, né! vykřikoval jsem. Jsme v Amazonském pralese. Rok 1719. Měl 
jsem hlad po těch několika letech, ale na kobru jsem zrovna neměl chuť, 
tak jsem ulovil papouška. Mňam, jdu si lehnout. Je tu vedro. Taky že je 
to prales v tropickém pásmu. Vykřikl jsem Buenos Noches. Pomóc, zase 
ta kobra! Ondru to asi nezajímalo a spal. Vzbudil jsem ho a nafackoval 
mu. Málem mě uštknul had a ty tu chrápeš! Deset hodin je pryč, jedem! 

A proč zase studená země, Rusko? Rok 1910. No né, jsme zrovna ve 
městě Samara, které bombardují československé legie. Nemohl bych být 
někde, kde není zima, prosím? Jako vždy mě zajímalo podívat se do 
zákopu. Ale i tak jsem si vybral špatně, padala na mně hlína, někdo do 
mě pořád mlátil puškou. Dokonce jsem se koukl do tanku, který jsem 
i řídil. Vojáci byli zmatení, kdo řídí tank, asi na mě nebyli pyšní, jelikož 
jsem spadl s tankem z útesu a rozmáčkl se. Já jsem v tanku usnul.  

Deset hodin pryč, teď. Cože, lidé umí lítat?! Ondra byl také zmatený 
a nakonec jsem omdlel. Au, doktor? Já mám fobii z doktorů! Doktor se 
mně zeptal, jestli jsem blázen, a zeptal se proč nosím oblečení z roku 
2022. Zeptal jsem se doktora, kolikátý je rok. Odpověděl, že je rok 1000 
000. Země mi připadala docela oranžová a doktor mi řekl, že jsme na Marsu. Znovu jsem omdlel.  

Kde to jsem? Už mě to nebaví! Siréna odpověděla – Vítejte v blázinci, doufáme, že se vám tu líbí. Počkat, mé hodinky! 
Dostal jsem jídlo a co v tom bylo jiného než pila.  

Jedna hodina do přesunu! Rychle jsem řezal a najednou alarm! Rychle ještě pro Ondru, vzal jsem klíče a odemkl jsem mu. 
Rychle ke dveřím. Ne, nestihl jsem to. Okno! Ondra říkal, že když skočíme z okna, jsme mrtví. Pět sekund do přesunu. Prostě 
skoč z toho okna!  

Bum!  
Konečně jsem doma! 

  



Dračí skály 
Marek Smejkal, 5. B 

 

Jednou jsem byl na prázdninách u dědečka, kde jsem trávil celé léto. Mnohokrát mi dědeček vyprávěl pověst o dracích, 
kteří kdysi žili ve zdejších Dračích skalách. Někteří lidé věří, že draci ve skalách pořád žijí. Skály jsou však špatně přístupné 
a skoro nikdo tam nechodí. 

Jednoho dne jsem se vydal do lesa na houby, ale stále mě to táhlo ke skalám. Když jsem přišel blíž, všiml jsem si cestičky, 
kterou už dlouho nikdo nešel. Byla hodně zarostlá a já jsem chtěl prozkoumat, kam vede. Prodíral jsem se křovím, přelézal 
jsem spadané větve a kameny a najednou se přede mnou objevil vchod do skalní jeskyně. Moje zvědavost byla silnější než 
strach. Vytáhl jsem z batohu baterku a vydal jsem se na průzkum. Šel jsem pomalu, v jeskyni bylo šero a docela tam bylo 
vidět. Najednou mi něco začalo křupat pod nohama. Zděsil jsem se hrůzou, protože to byly zvířecí kosti. Baterkou jsem posvítil 
do rohu jeskyně a tam byly skořápky z obřího vejce. Bylo to snad dračí vejce? Najednou jsem uslyšel funění a šramot. Po 
zádech mi stékal ledový pot, chtěl jsem utéct, ale moje nohy mě vůbec neposlouchaly, jako by přimrzly k zemi. Přede mnou 
se objevil drak. Byl asi dva metry vysoký. V tom šeru vypadalo, že jeho šupinaté tělo je červené. Chvíli jsme na sebe nehnutě 
koukali. Pomalu jsem k němu natáhl ruku a šeptem jsem mu povídal, že mu nechci ublížit a snad on neublíží mně. Z batohu 
jsem vytáhl svačinu a nabídl ji drakovi. Řízek s chlebem mu moc chutnal. Odvážil jsem se přiblížit blíž a dotkl jsem se ho. Jeho 
šupinatá kůže byla na omak teplá a měkká. Drbání na břiše se mu moc líbilo. Zblízka jsem si ho pořádně prohlížel. Na hlavě 
a po celé délce zad a dlouhého ocasu měl špičaté ostny. Na zádech měl dvě křídla. Zajímalo mě, jestli umí létat.  V šeru jeho 
oči zářily oranžově, měl velké ostré zuby a na nohách měl drápy. Najednou mi podal klacek a já mu ho zkusil hodit. Drak mi 
ho okamžitě přinesl. Takto jsme si hráli celé odpoledne. Nastal čas, kdy už jsem se musel vydat domů. S drakem jsem se 
rozloučil a slíbil jsem mu, že zítra zase přijdu a přinesu mu spoustu dobrot na jídlo. Cestou domů jsem přemýšlel, jak mu budu 
říkat, a také, jestli o něm někomu řeknu. Raději ne, takhle bude v bezpečí. 

Mám nového tajného kamaráda. Večer jsem nemohl dlouho usnout, stále jsem myslel na draka, jak si spolu budeme hrát. 
Budu mu říkat Drago. 

 

Co kdybych mohl kouzlit? 
Jiří Ukropec, 8. B 

  
 

Mám rád přírodu. Často chodím do lesa nedaleko našeho 
domu. Lehnu si do trávy a poslouchám ptáčky, cvrčky 
a vlastně všechno kolem mě. Někdy dokonce i usnu. Je to 
tam tak kouzelné. Počkat, teď mě napadá, jaké by to vlastně 
asi bylo umět kouzlit? 

Mohl bych pomáhat starším lidem – nakoupit jim nákup, 
vykouzlit mu křídla a nechat ho doletět až k jejich dveřím. 
Nebo také chytat zloděje, vrahy a šejdíře. Byl bych hrdina.  

Co kdyby mě ale lidé nepřijali? Mohli by se na mě dívat 
přes zkřížené prsty, zaklít mě, nebo se dokonce snažit upálit 
mě na hranici. Určitě by se našli mí příznivci i odpůrci.  

Kdybych nemohl pomáhat lidem přímo, mohl bych 
alespoň dělat něco, co by jim usnadnilo život. Třeba vyčistit 
pomocí mávnutí ruky řeky, parky, moře, oceány. Všichni by 
mě měli rádi, dostal bych za to určitě nějaký tučný honorář.  

Co kdybych jim ale moc usnadnil život? Zpočátku by mě 
bavilo lidem pomáhat, ale postupem času by se jejich 
požadavky stupňovaly a stupňovaly a očekávali by ode mě 
pořád více a více. Zvykli by si na mé dary a začali je brát jako 
samozřejmost. Kdybych poté přestal, lživě by mě vinili 
z jejich trablů. Pro nikoho by to nebylo jednoduché.  

Byl bych takto šťastný? Chtěl bych opravdu být využíván? 
Ne, nebyl bych šťastný. Kouzla jsou dobrý služebník, ale zlý 
pán. Myslím, že by bylo úžasné umět kouzlit, ale nesměl by 
o tom nikdo vědět. 
  

  



Můj mobil zabiják 
Terezie Mlčoušková, 8. B 

 

 
Žijeme v době, ve které se pomalu nikdo z nás neobejde bez 

mobilu.  Už je to pár let, co nám tato věcička pomalu ale jistě 
přirůstá k srdci a zasahuje nám do života. Teď už jde jen o to, jestli 
je to dobře nebo špatně. Všichni říkají: „Co bych bez toho mobilu 
dělal?“ „Ještě že ty mobily existují.“ Říkal tohle i někdo před 100 
lety? Těžko. 

Bez mobilu se teď neobejde skoro nikdo, všichni ho berou jako 
tu nejdůležitější věc, kterou vlastní a nosí ho snad všude, kam 
jdou. Před několika lety to tak nebylo, lidé bez mobilu mohli 
v pořádku žít, tak nechápu, proč teď většina lidí říká, že bez něj 
nepřežije ani týden. 

Poslední dobou je právě mobil příčinou všech hádek mezi 
rodiči, mezi kamarády, ve vztahu a celkově všude. Mobil má ale 
i svá pozitiva – například se s ním dají dělat dobré fotky, to 
můžeme i pomocí fotoaparátu, ale ten je přece o moc větší. Taky 
se na něm dají poslouchat písničky, mohli bychom si sice pustit 
rádio nebo něco podobného, ale proč, když máme mobil? Mohla 
bych jmenovat mnoho dalších dobrých věcí, které tato malá 
krabička skrývá, ale taky skrývá něco, čeho si někdy vůbec 
nevšímáme. Tuto věc ani tak neskrývá, mobil ji spíše ztrácí, a je to 
právě čas. Díky mobilu ztrácíme většinu volného času, který 
bychom mohli trávit s kamarády. Mobil nás poslední dobou 
uzavírá, jsme pořád doma a hledíme do něj. Někteří se kvůli 
mobilu pomalu už ani s nikým nebaví, jsou úplně mimo realitu. 

Musím říct, že mě mrzí to, jak si lidé díky mobilu skoro 
nevšímají svého okolí. Všímáme si více mobilu než své rodiny 
a přátel, a když si to uvědomíme, tak je už moc pozdě.   

 
 

Rodiče a já 
Anna Dolinková, 8. B 

 
 

Je důležité si uvědomit, že vždy existuje někdo, kdo je na vyšším postavení, než jste vy. Úplně perfektním důkazem jsou 
rodiče…  Jasný příklad toho, kdo to tady vede. Většina z nás dobře zná „boje“ mezi dítětem a rodičem, to snad není třeba 
komentovat. Jediné, co bych k tomu tak dodala, je: Boji s rodiči se nevyhnu ani na jeden den a myslím, že z daleka nejsem 
jediná. 

Proč je pro mladé lidi určeno tolik pravidel? Proč si musím každý den uklízet pokoj? Tyto otázky jsou pořád pokládány mezi 
teenagery a stále dokola se omílají. V mém případě tomu není jinak. 

V dnešní době vám téměř každý dospělý člověk řekne, že to, že vám rodiče neustále něco zakazují nebo pořád říkají, co 
máte dělat, dělají jen pro vaše dobro, snaží se vás chránit a takové ty další věci. Ano, to je asi ve většině případech pravda, 
ale zkuste se na to někdy podívat z vlastního pohledu a hluboce se nad tím zamyslet, ať už jste dítě, nebo právě dospělý 
člověk.   

Jedna podstatná věc, kterou si též musíme všichni uvědomit, rodiče si nevyberete. Někdo se může narodit do bohatých 
rodin a opačně. Někdo zase páru narkomanů a alkoholiků. A přesně teď se nad tím pozastavme. Svých rodičů si musíme vážit, 
když o nás pečují a dávají nám pocit bezpečí. Cítíte se dobře se svými rodiči? Toť otázka. Moji rodiče nejsou dokonalí, často 
jsou mezi námi rozepře, ale určitě jednou budu moci říci, že mě to někam posunulo. Všechny ty věci, které mi rodiče vytýkají, 
mě později posílí.  

Jelikož už nejsme děti a začínáme se rozhodovat sami, tak chci poukázat na to, že i my jsme budoucími rodiči a je na nás, 
jak se s tím vypořádáme. Já to přijímám s velkým respektem. Jak to přijímáte vy? 
  



 

Strach – přítel, nebo nepřítel člověka? 
Ondřej Zicha, 8. B 

 

Strach je všude kolem nás, každý ho jednou pocítil na vlastní kůži. Někdo se s ním umí vyrovnat a porazit ho v čestném 

boji. Jiní se mu raději poddají, nemohou nebo spíše nechtějí bojovat. Myslí si, že jsou příliš slabí, a zbytečně se podceňují. 

Pocit strachu přijde nepozván. Nezaklepe varovně na dveře, ale rovnou vejde a překvapí vás. Je mu jedno, co právě děláte. 

Nezajímá ho, zda ruší, nebo je vítán. Přišel a vy se s ním musíte umět porvat a vyrovnat se s ním. Nejlepším řešením je 

samozřejmě boj, vyhraný boj. Strach se lekne a uteče. Je jako noční můra. Bude tady vždycky, ale když se jí nebudete bát, tak 

pomalu vymizí z vaší hlavy. Zde vidíte, že úzkost byla zbytečná. Vyhráli jste a jste volní. 

Nejhorší verze strachu je beznadějný strach. Poddali jste se mu bez boje. Nevěříte si. Nehledáte řešení. Dá se říct, že si 

sami strach vyhledáváte. Připadá vám zbytečné se mu bránit. 

Strach není nepřítel, pokud si z něho neuděláte nepřítele sami. Bojíte se prohry? Ta vám dozajista nehrozí… 

 

Co pro mě znamená štěstí? 
Sofia Karolina Krubová, 8. B 

 

Štěstí. Stav? Pocit? Věc? Něco, co znají 
všichni, ale zároveň je to něco, co je pro 
všechny velmi záhadné a já nejsem 
výjimkou. Co vlastně pro mě znamená ten 
velký otazník, štěstí? Podle mě to nejde 
přesně definovat, ale jde to alespoň 
nastínit. 

Když se tak zamyslím, tak jsem slyšela, 
že když jíme, tak naše tělo produkuje 
hormon štěstí, hlavně čokoláda, ale takto 
snad štěstí nejde definovat. Děti zažívají 
pocit štěstí třeba na Vánoce, nebo když si 
hrají s kamarády na nějakou velmi 
zábavnou hru. Dospělí zažívají pocit štěstí 
například, když se jim narodí dítě, které si 
dlouho přáli, nebo třeba na vysněné 
svatbě. Ale co třeba bytosti jako já a moji 
vrstevníci? Nejsme ani děti, ale ani dospělí. 
Jsme něco mezi. Tomuto složitému 
a nevděčnému věku se říká puberta. Co 
v tomto věku znamená štěstí? Pocit štěstí 
v této době máme například, když dosta-
neme první pusu, nebo se dostaneme na 
vysněnou školu. Ale je to opravdu štěstí? 
Nebo jen nějaká maska, abychom nepře-
mýšleli nad krutými následky toho být 
puberťák? Kdy jsem vlastně nejvíce 
šťastná? Tak například když jsem mezi 
vrstevníky s podobnými zájmy, kteří mě 
přijímají. Také když jsem doma se svou 
rodinou v klidu a v pohodě.  
Definice toho „Co pro mě znamená štěstí“ 
je velmi složitá, ale ne nereálná. 

Když se tak zamyslím, tak štěstí jsme my 
a my jsme štěstí. My si to štěstí vytváříme. 
Štěstí pro mě znamená jeden z hlavních 
pilířů života. Pokud nejsme šťastní, tak to 
nejsme my. A i když jsem ve stavu zvaném puberta, tak věřím, že mohu být šťastná. Takže co pro mě znamená štěstí?  

Základ života. 



                    Chvíle před prázdninami  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaký byl váš nejlepší zážitek se třídou v letošním školním roce? 

 

p. uč. Hubená 
Nejlepším zážitkem bylo navštívení Lednicko-valtického areálu se třídou 4. A, kde jsme se podívali na zámek. Udělali jsme si krásnou 
procházku na rozhlednu a poté jsme se vydali lodí po řece. 
 

p. uč. Fajtlová  
Můj nejlepší zážitek za rok 2021 byl s dětmi covidové učení a za rok 2022 výlet na Macochu. 
 

p. uč. Hůrková 
Já mám dva nejlepší zážitky. Jeden zážitek, který mě velmi potěšil, se odehrál v říjnu, kdy jsem měla narozeniny a celá třída mi 
popřála a zazpívala a poté mi děti předaly dárek, to mě velmi dojalo. Druhý zážitek byl na talentové soutěži, kterou naše třída 
pořádala. Děti úžasně pracovaly po organizační stránce, secvičily vystoupení, u toho jsme se hodně nasmáli a velmi mě dojala 
všechna ta vystoupení od ostatních přihlášených žáků. 
Jaké vystoupení se vám nejvíce líbilo? 
Na prvním stupni se mi nejvíce líbila Veronika Rozprýmová z 2. C, která perfektně tančila street dance. Poté jsem obdivovala 
vystoupení třídy 5. A, jelikož vystupoval celý kolektiv a to já velmi oceňuji. Z druhého stupně mě zaujala Anička Dolinková, která 
hrála na ukulele a zpívala. 
 

p. uč. Lidmilová 
Nejlepší zážitek bylo zjištění, že moje děti už umí dodržovat pravidla ve škole. Protože to mě celý loňský rok a v prvním pololetí ve 
druhé třídě strašně trápilo, a když jsem zjistila, že už se mi třída zklidňuje a že už umí dodržovat pravidla, tak jsem se děsně veselila. 
A to byl nejlepší zážitek. 
 

p. uč. Vašíčková 
Mým nejlepším zážitkem byla třída 5. A, se kterou jsem celý rok prožívala spoustu skvělých zážitků. Děkuji všem! 
 
 
 
 

Co budete dělat o prázdninách a na co se nejvíc těšíte? 
 

p. as. a vych. Hradilová 
Tak já o prázdninách budu cestovat hodně po České republice. V červenci se chystám do Plzně a do Domažlic, poté se chystám 
navštívit Prahu a také už se velmi těším na wellness pobyt do Maďarska. Ale ze všeho se nejvíc těším právě do těch Domažlic a do 
Plzně, jelikož se vdává moje nejlepší kamarádka a já budu součást její svatby. A samozřejmě se taky celkem těším, až si odpočinu 
a budu se opět těšit v září na žáky a jak si to tady spolu užijem.  
 

p. uč. Fajtlová 
Budu se starat o vnoučata a pojedu do Turecka. 
 

p. uč. Lidmilová 
O prázdninách budu hodně odpočívat, ale taky budu hlídat vnoučata, 
červenec mám hlídací a srpen odpočívací. Prvních čtrnáct dní jsem 
v České Kanadě, pak jedeme na Vltavu, potom na Českomoravskou 
Vysočinu. Dál ještě nevím, uvidím, co se naskytne!  
 

p. uč. Vašíčková 
Já se nejvíc těším na náš tábor v Orlických horách. Teče tam řeka, 
kolem jsou louky a lesy, v noci úžasně září hvězdy. Taky tam nefungují 
mobily, v kamnech na vaření se topí dřívím, zapomínáme, co je 
počítač a televize, od stanů nemáme klíče. A jednou za rok tam trávíme celé tři týdny s lidmi, které máme rádi.  

Armixxx vám přeje krásné prázdniny! 



 

Přehled úspěchů našich žáků 
ve školním roce 2021/2022 

 
I v letošním školním roce se žáci naší školy účastnili řady soutěží, a to jak předmětových či sportovních, tak i talentových. 
Přinášíme vám přehled úspěchů našich žáků ze soutěží, které se letos uskutečnily. 
 

Září  
Logická olympiáda (školní kolo) 
1. ročník – Barbora Duřpektová, 1. A, Kryštof Nekvapil, 1. B 
2. ročník – Jakub Filip Křepelka, 2. C, Diana Sapaeva, 2. B, Tereza Fišerová, 2. A 
3.–5. ročník – Karolína Fedorková 3. B, Ondřej Matějka, 5. A, Gabriela Konvalinová, 3. B 
6.–9. ročník – Daniel Smrčka, 9. B, Daniel Nádvorník, 6. B, Kateřina Pacasová, 8. C 
 

Říjen 
Přírodovědný klokan 
1. místo Daniel Smrčka, 9. B 
2. místo Michaela Holcrová, 8. C 
3. místo Jiří Ukropec, 8. B  a Jan Klobása, 9. B 
 

Listopad 
Pythagoriáda (školní kolo) 
6. ročník – 1. místo Filip Šamánek, 6. A, 2. místo Daniel Nádvorník, 6. B, 3. místo Jakub Kareš, 6. A 
7. ročník – 1. místo Julie Marková, 7. B, 2. místo David Pachola, 7. C, 3. místo Lukáš Gregr, 7. B 
8. ročník – 1. místo Tomáš Brabec, 2. místo Lukáš Foltin, oba 8. A, 3. místo Ondřej Foltin, 8. B 
9. ročník – 1. místo Jan Klobása, 2. místo Marek Musil, Johana Musilová, všichni 9. B 
 

Prosinec 
Vánoční sudoku (školní kolo) 
1. místo Kateřina Pacasová, 8. C 
 
Jižní Morava čte (obvodní kolo) 
4.–5. ročník – 1. místo: Michal Ješeta, 2. místo: Ondřej Matějka a Tomáš Juřica, 3. místo: Filip Tošnar, všichni 5. A 
6.–9. ročník – 1. místo: Ondřej Foltin, 2. místo: Jiří Ukropec, 3. místo: Filip Smejkal, všichni 8. B 
6.–9. ročník volná tvorba – 1. místo: Zuzana Dvořáková a Anna Dolinková, 8. B, 2. místo: Michaela Tošnarová, 8. A 
3. místo: Sofie Štěpánková, Sofie Krubová, Adam Dastych a Adam Pokorný, 8. B 
Poezie – 1. místo: Tereza Jarošová, 8. A, 2. místo: Marek Willman, 8. C, 3. místo: Lukáš Foltin, 8. A 
 
Jižní Morava čte (krajské kolo) 
2. místo Tereza Jarošová, 8. A 
 

Leden  
Bezpečné Vánoce 
účast zástupců třídy 6. C Šimon Doupovec, Andrea Vichtová, Tereza Koláčná 
 

Únor  
Pangea (školní kolo) 
4. ročník - 1. místo Tomáš Vráblík, 2. místo Lukáš Kopeček, 3. místo Jiří Struhař, všichni 4. B 
5. ročník – 1. místo Albert Hynek, 2. místo Eduard Kahle, oba 5. B, 3. místo Hana Bierová, 5. A 
6. ročník – 1. místo Ivana Hřebíčková, 2. místo Daniel Nádvorník, 3. místo Michale Fedorková, všichni 6. B 
7. ročník – 1. místo Václav Šejnoha, 2. místo Jakub Kandrnál, oba 7. C a Maxim Franc, 7. A 
8. ročník – 1. místo Marek Musil, 8. C, 2. místo Martin Rybka, Radim Halouzka, oba 8. B 
9. ročník – 1. místo Briana De Sousa Marques, 9. B, 2. místo Tobiáš Hanuš, Nicolla Dell´Anno, oba 9. A 
 
 
 



 
 

Březen  
Mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan (školní kolo) 
Kategorie Cvrček – 1. místo Klára Klempová, 3. A, 2. místo Anna Styblíková, 2. B, 3. místo Klára Šamánková, 3. A, Marie 
Bartoňová, 2. B 
Kategorie Klokánek – 1. místo Šimon Maloch, 5. B, 2. místo Eduard Mareček, 5. B, 3. místo Michal Ješeta, 5. A 
Kategorie Benjamín – 1. místo Katka Vrbasová, 7. B, 2. místo David Relovský, 6. C, 3. místo Jan Šmerda, 7. C 
Kategorie Kadet – 1. místo Kateřina Pacasová, 8. C, 2. místo Marek Musil, 8. C, 3. místo Ondřej Foltin, 8. B 
 
Recitační soutěž (školní kolo) 
1. místo Adéla Brodská, 2. A, Klára Klempová, 3. A, Simon Pančocha, 5. A 
2. místo Markéta Chmelařová, 1. A, Karolína Fedorková, 3. B, Veronika Srbecká, 5. B 
3. místo Tereza Fišerová, 2. A, Filip Velebný, 4. C, Ondřej Matějka, 5. A 
 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
postup do krajského finále Valerie Semotamová, 8. B a Sára Říhová, 9. B 
 
Olympiáda v českém jazyce (školní kolo) 
1. místo Daniel Smrčka, 9. B, 2. místo Jiří Ukropec, 8. B, 3. místo Briana De Sousa Marques, 9. B 
 
Olympiáda v anglickém jazyce (školní kolo) 
Kategorie 6. a 7. tříd – 1. místo Magdalena Khan, 7. C, Filip Kalina, 7. A, Jáchym Neugebauer, 7. B 
Kategorie 8. a 9. tříd – 1. místo Briana De Sousa Marques, 2. místo Jiří Ukropec, 8. B, 3. místo Johana Musilová, 9. B 
 

Duben 
Mistrovství dorostu v plavání ve Zlíně 
Matyáš Ulmann a Martin Pokorný, 9. B, Valerie Vlková, Adam Rak a Barbora Dokoupilová, 8. B 
 
Matematická olympiáda (okresní kolo) 
Účast Ondřej Foltin, 8. B 
 

Květen  
Pohár rozhlasu 
3. místo v běhu Francesco Polák, 7. C, Filip Kalina, 7. C, 3. místo ve skoku vysokém Valerie Semotamová, 8. B 
 

Lehkoatletický trojboj 3.–5. ročníků (městské kolo)  
7. místo Klára Šamánková, 3. A, 10. místo Albert Hynek, 5. B 
3. ročník – Klára Šamánková, Sofie Ludková, Jan Čepička, Antonín Karbaš, 3. A 
5. ročník – Eliška Hladišová, Bohdana Osyf, Albert Hynek, Matěj Kozák, 5. B 
 
Spisovatel 2022 (školní kolo) 
3. ročník – 1. místo Sebastian Smejkal, 2. místo Tomáš Hájek, 3. místo Valentina Messa, všichni 3. A 
4. ročník – 1. místo Kristýna Dastychová, 4. B, 2. místo Marek Pachola, 4. A, 3. místo Klára Šenkýřová, 4. C 
5. ročník – 1. místo Marek Smejkal 5. B, 2. místo Simon Pančocha, 5. A, 3. místo Tomáš Boreš, 5. A a Eliška Hladišová, 5. B 
Absolutní vítěz – Simon Pančocha 5. A 
 

Červen 
Bezpečně v kyberprostoru 
Kategorie Komiks – 1. místo Karolína Tichá, 7. A 
Kategorie Plakát – 2. místo Barbora Sitte, 6. C, 3. místo Kristýna Stará, 6. C 
 
Arménská má talent (školní kolo) 
1. stupeň – 1. místo Adéla Compel, 5. B, Veronika Rozprýmová, 2. C, 2. místo Karolína Fučíková, 4. C, Valentina Messa, 
3. A, kolektiv třídy 5. A, 3. místo Hana Bierová a Lucie Šebestová, 5. A, Eliška Hladišová, 5. B, Simon Pančocha, 5. A 
2. stupeň – 1. místo – Anna Marie Dolinková, 8. B, 2. místo – Marek Musil, 9. B, 3. místo – kolektiv třídy 8. A 

 

  



 

 

Kronika roku 2021/2022 
Vedení školy 
Mgr. Petr Holánek (ředitel školy) 
Mgr. Alena Procházková (zástupce ředitele pro 1. stupeň) 
Mgr. Roman Juránek (zástupce ředitele pro 2. stupeň) 
Mgr. Jolana Hůrková (vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovný poradce) 
PhDr. Tatiana Petříková (vedoucí školní družiny) 
 

1. stupeň 
I. A – Mgr. Karla Robková   
I. B – Mgr. Šárka Ročková   
II. A – Mgr. Ivana Hájková   
II. B – Mgr. Hana Fajtlová   
II. C – Mgr. Irena Lidmilová (koordinátor EVVO) 
III. A – Mgr. Yvona Vráblíková   
III. B – Mgr. David Filipi   
IV. A – Mgr. Lucie Hubená   
IV. B – Mgr. Irena Stranyánková   
IV. C – Ing. Mgr. Karolína Nováková (metodik prevence) 
V. A – Mgr. Lenka Vašíčková   
V. B – Mgr. Jitka Remsová   

2. stupeň 
VI. A – Mgr. Barbora Opluštilová  
VI. B – Mgr. Beatriz Prečanová   
VI. C – Ing. Mgr. Laura Stávková   
VII. A – Mgr. Kateřina Slezáková   
VII. B – Mgr. Olga Švajdová   
VII. C – Mgr. Lucie Baláková  
VIII. A – Mgr. Jolana Hůrková (výchovný poradce) 
VIII. B – Mgr. Jaromír Krejčí   
VIII. C – Mgr. Ivana Coufalová   
IX. A – Mgr. Monika Jahodová  
IX. B – Mgr. Jiří Rossi 

 

Netřídní učitelé 
Mgr. Ha Anh Dangová  
Tomáš Doubrava (plavecký trenér) 
Mgr. Josef Horký (plavecký trenér) 
Mgr. Vladimír Malach (doučovatel) 
Mgr. Monika Komárková (metodik prevence) 
Mgr. Jana Kubernátová   
Mgr. Jan Melichárek   
Bc. Pavlína Pěkná   
Mgr. Jakub Staněk (koordinátor ICT) 
Mgr. Olga Sychrová (školní psycholog) 
Mgr. Filip Švehlík  
Mgr. Radka Těšíková  
 
 
 
 

 
Asistenti a vychovatelé 
Jana Cendelínová  
Bc. Ivana Cupalová 
Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D 
Lenka Formanová  
Barbora Hradilová  
Bc. et Bc. Petra Kopřivová  
Bc. Monika Kouadjane  
Petra Kunešová  
Mgr. Vanda Lízalová  
Mgr. Renata Němcová  
Bc. Irena Cinádrová  
Bc. Kamila Reslová  
Hana Smejkalová Schönová  
Mária Stejkorová  
Mgr. Kateřina Ševčíková  
Kateřina Vondrová  

 

                                     Správní zaměstnanci 
Kamila Richterová (sekretariát školy) 
Jana Kyselová (ekonom školy) 
Bc. Tomáš Staněk (školník) 
Milan Šudák (zastupující školník)  
Patricie Benešová (vedoucí školní jídelny) 
Dagmar Bartoková 
Hana Hochelová 
Lenka Fojtíková 
Kateřina Konečná 

Ladislava Kovářová 
Zuzana Trendlová (vedoucí kuchařka) 
Iveta Škrabánková (vedoucí úklidu) 
Mgr. Vlasta Čapková 
Zdeňka Dosedlová 
Mária Horníčková 
Ivana Rezková 
Jaroslav Vavrinec 
Gabriela Vavrincová 

 

  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Na červenec a srpen 

• Na sluníčko 

• Na moře 

• Na dny nicnedělání 

• Na dny u babičky 

• Na táborové pobyty 

• Na nové kamarády 

• Na kopečky zmrzliny 

 

 

 

 

No prostě na… 

                    PRÁZDNINY! 

 

                   😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  armix@zsarmenska.cz 

Těšíme se  

Uzávěrka příštího čísla: 
1. listopadu 2022 
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Gratulujeme! 
Nejlepší článek Armixxxu č. 15: pan učitel Melichárek a jeho Pravá anglická snídaně! 

Nejvíce hlasů třída 6. C, hlasující paní učitelka Jolana Hůrková,  

vylosovaní řešitelé detektiva Armexxxe Artur Derzhytskyy, 5. A a Marek Willmann, 8. C. 

Do 15. září pošli na adresu armix@zsarmenska jednu svou nejlepší fotografii pořízenou o prázdninách.  
Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích, a to žáci a dospělí. Zúčastnit se tedy může žák i jeho rodič.  

Nezapomeňte uvést jméno a třídu žáka, kategorii (žák/dospělý) a místo, kde fotografie vznikla.  
Pro nejlepší díla jsou připraveny ceny!  

Informace o soutěži najdete i na webu školy. 

 

mailto:armix@zsarmenska.cz

