
co letos stihnu
☑ Převzít vysvědčení
☐ Zaplavat si v moři
☐ Neusnout celou noc
☐ Ochutnat plody moře
☐ Proletět se balónem
☐ Navštívit Youtubering
☐ Vyfotit se s jelenem
☐ Spát pod širákem
☐ Pozvat ho/ji do kina
☐ Dát mu/jí pusu
☐ Nespálit se
☐ Natočit 100+ videí
☐ Naučit se backflip
☐ Dostat se na brigádu
☐ Užívat si s nejlepšími přáteli
☐ Pořádně se opálit
☐ Pořádně se vyspat
☐ …

čtvrtletník, který vás zasáhne…           | 4-2015/2016 | neprodejné

NOVÉ, LETNÍ ČÍSLO

TREFA

Je to otevřené
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-----------------------------------------------
Z „ÚSTAVU“

-----------------------------------------------

3 Slovo redakce Pár slov úvodem.

4, 5 Ideální žák, ideální učitel Jak si 
je představujete? Existuje někdo podobný?

6, 7 Akademie Akce roku je už za námi. 
Jak se povedla?

8 Lži a pomluvy Pronásledují lidstvo 
snad už od pravěku. Sedmačky řeknou víc.

9 Co děláme o přestávce | Křest  
Šesťáci vás seznámí s tím, jak vypadá jejich 
přestávka, a páťáci s tím, jak křtili knihu.

10 Milá školo, Máme již „vše“, cos nám 
mohla nabídnout, měj se. Deváťáci.

11 Netradiční spojovačka Baví tě 
hokej, zvlášť ten zámořský? Zkus spojovačku.

12 Planety Čtvrťáci cílili svou fantazii 
tentokrát do vesmíru. Jak to dopadlo?

13 Co likujete, co hatujete Jaké 
předměty vás baví, jaké vám nedají spát?

-----------------------------------------------
MIMO „ÚSTAV“

-----------------------------------------------

14, 15 Méně je někdy více Začtěte, 
zakoukejte se do nového fotokomiksu.

16 Den Země Tradiční akce na oslavu 
naší Země je tu již 45. ročník. 

 DNEŠNÍ MENU | červen 2016

OBSAH

17 Pozdrav z Babiččina údolí Jak bylo 
na Starém bělidle?

18, 19 Máte rádi zvířata Smutně 
koukají, moc toho nenamluví a stejně jsme 
jim propadli. 

20, 21 Za velkou louží Jaké to je za-
hrát si hokej v USA, nám řekou tři „vyvolení“. 

22 Za sportem do Chicaga Marek Vik-
torin prozradil, jaké to bylo v Chicagu.

23 Grilovaní to rozpálili Školní kapela 
nás dostala do varu.

24, 25 Youtubeři Petr Lexa a Teri 
Blitzen, čím si vás získali?

-----------------------------------------------
PRO ZÁBAVU

-----------------------------------------------

26 Smích pro zdraví Oblíbená a vy-
hledávaná rubrika, tentokrát na téma škola.

27 Tajenka Pokud rádi luštíte, 
nepřehlédněte tuto stránku. 

28 Pošli pohled Netradiční soutěžní 
výzva pro všechny cestovatele, kteří vědí, 
jak se posílá pohled. 

6
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TREFa
mohla vzniknout díky:

Redakci časopisu:
Nikole Burdové, VII. A
Mirku Eremkovi, VII. A
Kateřině Hajnyšové, VII. A
Františku Kohárovi, VII. A
Zuzaně Mackové, VII. A
Natálii Matochové, VII. A

Externím dopisovatelům ze IV. A:
Natálii Hajnyšové, IV. A
Lucii Kotkové, IV. A
Luboši Kotoulkovi, IV. A
Matyáši Müllerovi, IV. A
Kláře Papouškové, IV. A

Vyučujícím:
Mgr. Janu Gettinovi
Mgr. Zdeňce Krejčí
Mgr. Ivaně Pliskové
Ing. V. Přidalovi
Mgr. Haně Uhlířové

A dalším:
Matyáši Budinovi, VI. B
Elišce Bursové, V. B
Dájovi
Janu Harapátovi, V. B
Veronice Hrdinové, VI. B
Janu Kučerovi, VI. B
Jiřímu Langerovi, VI. B
Simoně Reichlové, VIII. B

Danielu Slavíkovi, V. B
Daniele Šebelové, VIII. B
Sáře Tomešové, VIII. C
Lucii Veselé, VIII. B
Gabriele Vlkové
Janě Vylíčilovéí, V. B
Štěpánu Zlatnickému, VI. B

MIlý čTENářI,

Pokud čteš tyto řádky, patříš k těm 
z mála, kterým se povedlo ukořistit 
si svůj časopis. Zrekapitulujeme 
několik posledních týdnů, které 
uběhly od vydání jarního čísla. 
„Běsnění“ tvých učitelů, kteří se 
za každou cenu snažili získat co 
největší množství podkladů pro 
tvou známku, máš už naštěstí 
za sebou. Ve čtvrtek si – snad je 
to i tvůj případ – s oddechnutím 
převezmeš vysvědčení a rozrazíš 
dveře školy dřív, než zazvoní, aby 
ses mohl/a rozletět „do světa“. 
A pak to začne. Chodíš spát 
později, abys ještě později 
vstával/a. Dýcháš volněji bez 
úkolů, písemek a zkoušení a to 
poslední, na co si vzpomeneš, je 
školní tabule. Přejeme ti za celou 
redakci, ať se tvé prázdniny táh-
nou jako .opel a ať jedinou tvojí 
starostí je, jestli plavat v plavkách, 
nebo bez nich.

Redakce
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IDEáLNÍ UčITEL
Honba za ideálem neboli dokonalým vzorem nedává spát nejednomu 
člověku. Jak si tedy představujete ideálního učitele, žáka? Znáte ve 
svém okolí vůbec někoho takového? Nebo je to jen vysněná představa?

 JAKÉ VLASTNOSTI BY MĚL MÍT…

klidný/á

všestranný/á

spravedlivý/á
ohleduplný/á

oblíbený/á

srozumitelný/á

neurážlivý/á

milý/á

vystudovaný/á

chytrý/á

vtipný/á

hravý/á

inovativní

zábavný/á

charismatický/á

přátelský/á

hrdý/á

hodný/á

s n
adhledem

trpě
liv

ý/á vystylovaný/á
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 JAKÉ VLASTNOSTI BY MĚL MÍT…

neurážlivý/á

milý/á

chytrý/á

chytrý/á

přátelský/á

slušný/á

pilný/á

cílevědomý/á

samostatný/á

bezproblémový/á

milý/á

upravený/á

kamarádský/á

hodný/á

pozitivnípřátelský/á

dobrý/á

Ilustrace: Gabriela Vlková
Text: Natálie Matochová, VII. A

IDEáLNÍ ŽáK
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 BYLI JSME U TOHO

ŠKOlNÍ AKADEMIE
Poslední dobou se snad ani nemluvilo o ničem jiném než o této akci, 
která letos vyšla na 10. května. Stihneme to vůbec? Zvládneme to bez 
výpadků? To byli bezpochyby nejčastější démoni všech zúčastněných. 

Ze sálu

Letošní program školní akade-
mie byl inspirován oblíbeným 
televizním seriálem Bob 

a Bobek na cestách. Dobrý 
nápad! Představitelé 
postaviček – králíků 
z klobouku úspěšně 
provázeli jednotlivá, 
převážně taneční vystoupení. 
Rodičům však chyběla konkrétní 
informace o tom, kdy vystoupí 
právě jejich dítko, protože na 
některé z nich se nedostal program 
s výčtem vystupujících. Důležité 
však bylo, že v hledišti i na jevišti 
panovala skvělá nálada. Příjemným 
překvapením byly svítící lampiony 
ve tvaru zeměkoule, které zářily 
nad hlavami žáků procházejících 
uličkami v přítmí sálu. V kombi-
naci s písní Michaela Jacksona Heal 
the World tak vzniká nenapodo-
bitelná atmosféra.

I letošní akademii tradičně 
ukončila jedinečná a úspěšná 
školní kapela vedená paní učitelkou 
Střeštíkovou. Pak jeviště potemnělo 
a na několik okamžiků utichlo. 
Lidé v sále jako by nevěřili, že 
vše skončilo. Zřejmě očekávali, 
že se dozvědí alespoň jména 
představitelů Boba a Bobka, ocení 
se snaha všech účinkujících 
a hlavně náročná a trpělivá práce 
našich učitelů a všech těch, kteří 

1. Pomáda (I. A)
2. Červená Karkulka (II. B)

3. Přehlídka (VIII. B + VIII. A)
4. Country tanec (III. B)

5. Plážový tanec (III. A + V. B)
6. Španělský tanec (II. A + II. C)

7. Africký tanec (I. B)
8. Indiánský tanec (I. C)
9. Pravěký tanec (IV. A)

10. Kytary
11. Jo Jo (IV. B)

12. Aerobic (IV. B)
13. Aerobic

14. Hokejový tanec (VI. B)
15. Balet (IV. C)

16. Ledové království (ŠD)
17. Tanec (VI. A)
18. Tanec (VI. B)
19. Folí de la Fúl

20. Kapela

Program

se na úspěšnosti školní aka-
demie podíleli. Diváci v sále by 
je bezpochyby rádi odměnili 
bouřlivým a skandujícím po-
tleskem, kterým doprovázeli každé 
vystoupení žáků. 

Situaci zachránila paní učitelka ze 
školní kapely a králík 
z klobouku, kteří se 

vrátili na pódium 
s poděkováním za po-

zornost a přáním pěkného prožití 
zbývajícího dne a přesvědčili tak 
diváky o tom, že představení je 
skutečně u konce. 

K. Hajnyšová, VII. A

Ze zákulisí

Každé dva roky se žáci naší 
školy těší na příležitost vys-
toupit na velkém pódiu 

v KD Šumperk. 

Samotnému vystoupení plnému 
zážitků, úsměvů, ale i slziček, 
předchází mnoho hodin příprav 
vystupujících i učitelů, kterým 
patří velké poděkování za jejich 
trpělivost a kreativitu.

Akademie by se však nemohla 
konat bez podpory vedení školy 
a organizátorů, kteří ji zajistili 
především po technické stránce. 
S finanční stránkou akademie po-
mohli také rodiče svými sponzor-
skými dary, za což jim patří velké 
poděkování.

Soňa Kozáková

Optikou fotografa
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 BYLI JSME U TOHO

Optikou fotografa

Poděkování:
•	 Všem vystupujícím,
•	 všem učitelům, kteří se chopili 

příprav,

•	 vedení školy, 
•	 organizátorům, kteří ji zajistili 

po technické stránce,
•	 rodičům těchto žáků, kteří po-

mohli s finanční stránkou akce:
N. Bartošová, A. Bittnerová, 
S. Bogumská, V. Dobeš, 

M. Eremka, A. Gräber, 
A. Jurenka, N. Kocichová, 
K. Komendová, J. Krejčí, 
N. Matochová, J. Petruželová, 
J. Potěšil, V. Straková, 
N. Štáblová, A. Veselá, 
M. Veselý, B. Vlčková.
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 CO VÁS TRÁPÍ

LŽI A POMLUVY
V jedné písničce se zpívá: „Tak už to o ní teď víš, no to se o ní teď říká. 
I on to o ní prej ví, dyť se to dávno už ví. I tamta támhle to ví, no tak to 
bejt tak musí.“ Na podobné téma se zamyslely holky ze sedmičky. 

Jsou to slova, která z nás tvoří 
jiného člověka v hlavě jiných. Ti 
v pomluvu začnou věřit 

a zapomenou na to, kdo doopravdy 
jsme. Šíření pomluv prožíváme 
jako něco nepřátelského, jako útok 
na náš soukromý život. Pomluvy 
většinou poškozují pověst člověka 
i jeho vlastní hodnoty. Lidé, kterých 
se pomluva týká, jí můžou být 
hluboce zasaženi. Hledají chybu 
v sobě samotném, začínají o sobě 
pochybovat a přestávají si věřit. Je 
to beznaděj, se kterou nemůžete nic 
dělat, nějak to ovlivnit, nějak s tím 
bojovat. Lidé, kteří pomluvy šíří, 
anebo dokonce pomluvy vytvářejí, 
jsou chudáci, kteří mají nudný 
život, a tak se musí starat 
o život druhých. Jsou to lidé, kteří 
jen závidí. Je ubohost roznášet 
pomluvy, co vlastně nejsou ani 

zmála pravdivé. Lidé, co roznášejí 
nepravdivé pomluvy, by se taky 
mohli nad sebou zamyslet. Každý 
si určitě rád zdrbne. Ale nikomu 
není nic po tom, jak se chováme, 
co děláme, jak mluvíme, jednáme. 

Nikdo nemá právo kritizovat 
druhého, protože se může stát 
i vám, že budete středem pomluv. 
Základem je zamést si před vlast-
ním prahem a teprve potom kriti-
zovat jiné. 

Vyvracet pomluvu je beznadějné, 
protože ti, co tomu chtějí věřit, 
tomu vždy věřit budou, a takoví 

lidé by vás ani neměli zajímat. 
Protože ti, co vás mají rádi a znají 
vás, té pomluvě nikdy neuvěří. 
Vždy se pravda dostane na po-
vrch, je jedno, jestli za krátkou 
dobu nebo až za delší dobu, ale 
pravdu se tak i tak dozvíme. A ti, 
co té pomluvě věřili nebo ji šířili, 
toho budou litovat. Když tě někdo 
pomlouvá a ty se to dozvíš, nikdy 
ho nezačni pomlouvat na oplátku, 
akorát by ses shodil na jeho úrověň. 

Pokud jsi i ty pomlouvaný/pomlou-
vaná, tak zvedni hlavu, pousměj se 
a neřeš ty lidi, kteří tě pomlouvají, 
protože to znamená, že jsi v něčem 
lepší. Ten člověk ti závidí, protože 
pomluva proudí jedině ze závisti. 

Nikola Burdová, VII. A

„Dřív rozbiješ atom
než pomluvu.“

Albert Einstein

„Jed pomluvy otravuje tři lidi: 
toho, kdo ji říká, toho, kdo ji 

poslouchá, a toho, koho se týká.“

Friedrich Rückert

„Nic není tak nepolapitelného jako 
pomluva; nic se neujme snáze a rychleji 

se nezakoření, nic se nerozroste do 
takové šíře.“

Marcus Tullius Cicero

„Nebývá to jen 
urážka. Pomluva 
dokáže i ublížit.“



Trefa | 9

CO (NE)DĚLáME O PřESTáVCE
Jak tráví přestávku žáci naší školy? Určitě najdeme hned několik rozdílů 
mezi tím, jak ji tráví menší děti na prvním stupni, a tím, jak to vypadá ve 
třídách na stupni druhém. Toto na sebe prozradili žáci jedné šestky.

 PRÁSKLI TO NA SEBE

O přestávce 
se málokdy 
stává, že nikdo 

nezuří, nepere se, 
nečmáře po tabuli… 
Skoro všechny paní 
učitelky napomínají 
slovy: „Neseď na lavici! 
Nikdo nesmí stát u ta-
bule! Neperte se!“

Holky bývají často seskupené kolem jedné lavice, poví-
dají si nebo se učí. Kluci jsou všude rozmístěni. Někdy 
posedávají u lavic a povídají si, ale spíš si přes celou 
třídu házejí gumou, míčkem, propiskou, či dokonce 
pravítkem.

Když zazvoní a vstoupí paní učitelka, málokdy jsou 
žáci na místě. Někdy si říkám, že je div, že ta škola ještě 
stojí, když všichni sprintují ve třídě nebo po chod-
bách. 

V. H.

Když zazvoní, 
začne v naší 
třídě hluk. 

Všichni se rozutečou ze 
svých míst a k hluku se 
přidá i chaos. To se pak 
ze třídy ozývá BUM! 
PRÁSK! BŘINK! AU! 
A podobně.

Vyrazíme hrát hokej. 
Ale ani se nerozehrajeme a už nám míček zabaví paní 
učitelka. Najednou zvoní a všichni rychle běží na 
své místo a spěšně si začínají chystat věci, než přijde 
vyučující.

Ach ne, v zápalu boje zakopne L. o aktovku a padá. 
Směje se mu celá třída. Hlavně se směje K. L. vstane 
a rozběhne se za K. Vtom vstoupí učitelka a řekne:  
„L. a K., žákovskou na stůl!“

J. L.

KLUCIHOLKY

ANEB JAK TO VIDÍ

Ve čtvrtek, 26. 5. jsme se s třídou 
5. B vypravili do knihovny a zde 
jsme měli možnost popovídat si 
s Markétou Pilátovou, bohužel 
jenom přes Skype. Předvedli jsme 
jí origami, které poskládali žáci 
z různých škol a následně ho do 
knihovny odvezli na výstavku. Paní 
Pilátové se origami moc líbilo 
a jako třešinku na dortu jsme 
pokřtili i její knihu Kiko a tulipán. 
Na závěr děti popřály spisovatelce 
hodně dalších krásných knih a co 
nejvíce čtenářůs té nové, pokřtěné.

Ivana Plisková, A. Nováková, IX. A 

 

Křest knihy Kiko a tulipán
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DEVĚT LET ŽIVOTA PRYč
Už je to tady, dojemná chvíle, kdy deváťáci opouštějí svoji alma ma-
ter. Někteří tak činí s očividnou úlevou a nezapomenou při jakékoli 
příležitosti připoumenout, že se tohoto okamžiku nemohli dočkat, 
někteří na druhou stranu tlačí slzu zpátky do oka.

 ZAMYŠLENÍ

Je to až neuvěřitelné. Ta rychlost 
neúprosného času. Nebo spíše 
milosrdného času. Devět let uteklo 
jako nic. Pamatuji si jako včera svůj 
první den tady. Pamatuji si lavici, 
ve které jsem seděla, oblečení, 
které jsem měla na sobě. Tehdy 
jsem ještě netušila, co všechno 
zažiju, nevěděla jsem, co všechno 
překonám. Ale hlavně jsem 
nečekala, že moje třída bude banda 
exotů. Že si ve své třídě nikdy nena-
jdu opravdové kamarády. Nějakou 
chvíli jsem se snažila začlenit se, ale 
postupem času jsem pochopila, že 
je lepší žít život vlka samotáře, než 
být mezi lidmi, kteří mě nechtějí.

První stupeň byl pro mne 
utrpením. Každý den ve společnosti 
lidí, které jsem nemohla vystát. 
Místo svých spolužáků, mých 
vrstevníků, jsem si oblíbila učitele. 
Snažila jsem se učit. S každým 
dalším rokem jsem věděla více, 
vstřebávala více a chápala více. 
Věcí, vjemů a lidí. Smířila jsem 
se se životem holky, která je pro 
ostatní šedá a nepodstatná - dobrá 
leda na opsání úkolu nebo ra-
zení při písemce. Tak to bylo a asi 
vždycky bude.

Pět let proteklo doslova mezi prsty 
a nastoupil druhý stupeň. Přinesl 
aspoň trochu zlepšení, 
ale i zhoršení. Chápání a touha 
po vědění se prohlubovala s ná-
klonností k učitelům, se kterými 
jsem soucítila a stále soucítím 
– troufnu si říci – snad více než 
kterýkoli jiný student, ale zároveň 
se vzdorem vůči davu. Chápu jejich 
zodpovědnost, chuť učit ty, kdo 
jim naslouchají, chápu jejich vztek 
a smutek na ty, kdo jimi opo-
vrhují. Učitelé přináší velikou oběť. 
Spolužáci si toho neváží 
a bezohledně mrhají jejich časem, 
úsilím a zdravím. A to je velice 
smutné. Kdyby se měla odehrát 
bitva mezi žáky a učiteli, vím s tou 
největší jistotou, jakou stranu si 
zvolím. Dnešní generace je zkažená 
jako hnilobou napadené dřevo 
a každým rokem se zhoršuje.

Vraťme se ale ke školní docházce. 
Baví mě učení a poznávání nových 
věcí. Obdivuji učitele pro jejich 
výdrž a pevné nervy, jejich ochotu 
a snahu, které mnohým studentům 
chybí a ti se ani nesnaží je získat.

Já se o svou třídu snažila starat 
a mnohdy mi oplátkou bylo 

zacházení jako s kusem hadru 
na podlahu. Lidé v této třídě mi 
chybět rozhodně nebudou, až na 
pár výjimek, které se mnou občas 
prohodily nějaké to dobré slovo. 
Ne, žáci mi chybět nebudou.

Budou mi chybět učitelé, kteří mě 
devět let připravovali na další část 
života a drželi v rukou mou budouc-
nost. Naučili mě víc než kdo jiný, 
snad kromě milující rodiny. Ti mi 
chybět budou. Největší odměnou 
bylo jejich uznání. Asi navždy budu 
pamatovat jednu paní učitelku, která 
mi ukázala krásu a rozmanitost 
chemie a díky které teď už víceméně 
vím, čím chci v životě být. Tímto jí 
vzdávám tisíceré díky. Budu však 
pamatovat každého učitele, který 
mi do života něco dal, který mi dal 
příležitost se ukázat a vyzkoušet si, 
co všechno dokážu. V mé paměti 
navždy zůstanou.

Když to tedy shrnu, na téhle škole 
jsou největší a nejlepší hrdinové 
učitelé. Toť z mé strany vše. Devět 
let života je pryč, ale naučilo mě 
opravdu mnoho..

A. Nováková, IX. A
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 NETRADIČNÍ SPOJOVAČKA

VYZNÁŠ SE?
Spoj k sobě logo týmu hrajícího NHL s jeho názvem. Aby to nebylo 
úplně jednoduché, jsou jednotlivá loga zvětšena tak, že viditelný je 
pouze určitý detail. Určíš správně, co k sobě patří?  

1 2

3 4

5 6

7 8

New York Islanders

Minnesota Wild

Washington Capitals

Winnipeg Jets

Los Angeles Kings

Columbus Blue Jackets

Buffalo Sabres

Arizona Coyotes

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

TÁPEŠ? 

Pokud nepoznáváš všechny týmy 
nebo si chceš ověřit správnost 
svých domněnek, koukni na 
stranu 27.
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PlANETY
Existuje život ještě jinde než na Zemi? Tato otázka trápí lidstvo stále. 
Jak by živé bytosti vypadaly, jak by vypadal život na jiné planetě? To 
řešili i žáci 5. B s paní učitelkou Pliskovou.

 FANTAZIE NA ŠPACÍRU

←
  Planeta EVELIN je lesnatá a hornatá krajina. Patří mezi 
malé planetky. Má modrý měsíc, fialovou trávu a na ní 
různobarevné kytky. Některé kytky jsou vyšší než my, to bude 
asi ovzduším planety. Je tam velice čistý vzduch, neboť tam 
nejezdí žádná auta, nelétají letadla a nejsou tam jedovaté 
továrny. I zvířátkům se tam daří. 
  A taková čistá a zdravá planeta – to je můj sen. A myslím si 
že nejenom můj.

Eliška Bursová, V. B

  Moje planeta se jmenuje COMPORIUS 7. N a planetě 
nežije mnoho obyvatel, všichni jsou velmi chytří a dobře se 
znají. Když chtějí někam cestovat, tak použijí teleport. Staví 
zajímavé lodě a taky je zajímavě vybavují. Mají krále jmé-
nem Compoking, který rozhoduje o všech akcích.
  Na planetě mají dvě řeky: první je Rios a druhá Berius. Je 
tam také tajemný les, říká se, že tam žije příšera. Les má tři 
druhy stromů. První je malý, široký a fialový, druhý je velmi 
tvrdý a černý, ten třetí je široký, křivý a modrý.
  Compané každý měsíc vyrážejí objevovat nové planety.

Daniel Slavík, V. B Planeta Janor, Jana Vylíčilová, V. B

Planeta Tritan, Jan Harapát, V. B

  Má planeta se nazývá JINKOS. Ze Země ji lze pozorovat 
pouze dalekohledem. Planeta je velmi rozmanitá. Jsou tu jak 
oblé, tak i hranaté věci. Je to středně velká planeta o něco větší 
než Země.
  Kolem ní obíhá pět měsíců. Oranžový, rudý, zelený, hnědý 
a modrý. Povrch je velmi kopcovitý, nerovný. Planeta je z 90 
procent zalesněná. Teče tady jedna obrovská řeka jménem 
Rudava. Někdy se jí říká „ MÁ“ – to znamená máma, protože 
je pro všechny živočichy a rostliny životně důležitá. Rostliny 
mění barvu podle ročního období. V zimě jsou modré, na 
jaře zelené, v létě bílé a na podzim červené. Stromy mají černé 
plody, chuťově připomínající broskev.

  Obyvatelé planety jsou společenští, ohleduplní k přírodě a ke své planetě. Navzájem se dorozumívají telepatií. 
Uctívají posvátné kameny jménem JIN, ale hlavně boha RUDOSE. Jsou zde velmi rozmanité druhy živičichů 
a rostlin. Planeta se nachází v galaxii VAJS, o které toho moc nevíme.
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(NE)OBLÍBENÉ PřEDMĚTY
Zajímalo nás, jaké předměty jsou na 2. stupni naší školy v tomto školním 
roce nejoblíbenější, a naopak. Některé odpovědi a samotné výsledky 
nás překvapily… P. S.: Odpovědělo nám 55 žáků. 

 CO HATUJETE, CO LIKUJETE ANEB…

1. FYZIKA
2. MATEMATIKA
3. ANGLIČTINA
4. PŘÍRODOPIS
5. ČESKÝ JAZYK

1. TĚLOCVIK
2. MATEMATIKA
3. ANGLIČTINA
4. VV, CH, Z, iNF
5. ČESKÝ JAZYK, HV

Spolužáků se dotazovaly a data vyhodnotily:
Kateřina Hajnyšová, VII. A, Nikola Burdová, VII. A

Máš alespoň jednu až dvě kladné odpovědi?
1) Mám zajímavé, neotřelé nápady (☐ ano | ☐ ne)
2) Ovládám práci s počítačem a textovými editory, 
rozumím si s klávesnicí (☐ ano | ☐ ne)
3) Rád/a fotím (☐ ano | ☐ ne)
4) Rád/a se bavím se spolužáky a nevadilo by mi od nich 
získávat různé informace (☐ ano | ☐ ne)
5) Rád/a píšu, kreslím, maluji (☐ ano | ☐ ne)
6) Napadá tě jak vylepšit tento časopis? (☐ ano | ☐ ne)

Na tomto místě by třeba už příští rok mohla být zpráva od tebe…

ANO
No výborně, tak to můžeš 

příští školní rok zkusit 
s námi.

NE
Nevadí, určitě je tvůj 
talent skryt v jiných 

oblastech. 

Nikdy se nevzdávej!
Zdroj: www.capiweb.cz
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 FOTOKOMIKS

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE
Příběh a zpracování: Lucie Veselá, VIII. B, Simona Reichlová, VIII. B
Foto: Naše nejmilovanější kamarádka Simča K.
Eli: Simona Reichlová, VIII. B
Tim: Náš nejlepší a nejochotnější kamarád Dája
Sofi: Lucie Veselá, VIII. B

Eli se přestěhovala do nového města a neměla tady 
žádné kamarády. Je z toho nešťastná.

Třeba si ve 
školním parku 
najdu kamarády…

V parku si povídali Sofi a Tim. Eli si jich samozřejmě 
všimla.

Co je to 
za holku? :)

Ten je 
fakt pěknej :)

Téhož dne se Eli a Tim potkají ještě ve škole. Eli nekouká 
kolem, učí se...

Chci se s 
tou holkou 
seznámit.
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 FOTOKOMIKS

Promiň, 
to jsem 
nechtěla.

V pohodě, 
pomůžu 

ti to sebrat.

Ty jsi tady 
nová, že? Já 
jsem Tim :) Jo, jmenuju 

se Eli.

Tim se s Eli domluvil, že se po škole sejdou 
v kavárně. 

Odkud jsi?

Z Austrálie.

Eli je zmatená a neví, kde má třídu. Najednou uvidí Sofi, 
a tak se jí jde zeptat.

Ahoj, prosím tě, 
jsem tu nová 
a nevím, kde mám 
třídu. Pomůžeš mi?

Jo jo, pojď se 
mnou, ukážu 

ti to.

Ty musíš být Eli,
Tim mi o tobě 

říkal :)

Jo jo, Tim je tu 
jedinej, 

s kým se tu bavím

O měsíc později…
Eli a Sofi se staly kamarádkami. 

Musím se ti 
s něčím svěřit. 

Mám Tima ráda, 
ale bojím se mu 

to říct.

Neboj se, myslím, 
že je to vzájemný 
:)

O týden později, když se Eli loučila s Timem, řekla mu, co 
k němu cítí. On přiznal, že na tom je stejně. Eli odcházela, ale Tim šel za ní a políbil ji :)

Jsem moc rád, 
že to takhle 
dopadlo :)
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 NAVŠTÍVILI JSME…

DEN ZEMĚ
Kalendář je plný různých mezinárodních dnů – vedle takových bizar-
ností, jako je Mezinárodní den nekupování ničeho či Den suchého zipu, 
v něm má své pevné místo také právě Den Země. A my jsme byli u toho. 

Kolikátý ročník Dne Země se 
letos konal?
Den Země se zpočátku slavil pouze 
v USA. U nás už v roce 1970.  
V parku u Vily Doris už to letos 
bude 45. ročník, kdy v Šumperku 
Den Země oslavujeme.

Kdo akci pořádal?
Vila Doris – středisko ekolo-

gické výchovy Šumperk.

Jaké se zde daly najít 
atrakce?
Každý rok Vila Doris 
pořádá Den Země na 
jiné téma. Tento rok 
bylo téma zaměřeno 
na květiny. Dají se zde 
tedy vyrobit různé 
květinové dekorace, 
voňavé věcičky atd. Ale 
také se projít 
k leknínům v rybníce, 
upéct pečivo z bio 

ingrediencí, zaskákat si 
na trampolíně, vyšplhat 

na strom, projít se na 
chůdách, …

Jaký má celá akce smysl?
Kromě hlavního účelu – pomoct 

Zemi – se tady děti naučí třídit 
odpady, jak se chovat v přírodě, 
prostě, jak se chovat k naší planetě.

Kdo všechno vystoupí na hlavním 
pódiu?
Celý den jsme mohli na pódiu 

pozorovat krásná a zajímavá vy-
stoupení. Vystoupila zde např. 
taneční skupina Tornádo, aerobik, 
hudební kapely třeba z Mohelnice, 
ale také naše kapela z Jedničky, 
která předvedla opět super výkon, 
mohli jsme vidět i květinovou 
módní přehlídku děvčat z 5. ZŠ, 
roztomilá byla i vystoupení dětí 
z mateřských škol.

Rozhovory:
Kamarádky Simča, Bára, Anička 
(V. ZŠ, 7. ročník): 
„Jsme tu každý rok. Už poněkolikáté 
vystupujem v módní přehlídce, letos 
květinové. Den Země je jako každý 
rok super.“

Davídek (ZŠ Postřelmov, 3. třída): 
„Je to tady zábavný. Už mám 
oběhnuté skoro všechny stanoviště.“

Kateřina Hajnyšová, VII. A

„Děti si mohly 
vyrobit různé 
květinové de-

korace, voňavé 
věcičky atd. Nebo 

se také projít 
k leknínům.“
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 LITERÁRNÍ EXKURZE DO NÁCHODSKA ANEB

POZDRAV Z BĚLIDLA
V pátek 27. května se Jednička téměř vylidnila, IX. A splavovala Mora-
vu a šesťáci se sedmáky putovali po stopách Boženy Němcové na 
Náchodsku, přesněji v České Skalici a Ratibořicích. 

Pozdrav z Babiččina údolí

Jednička
1. základní škola
Dr. E. Beneše 1
Šumperk

7 8 7  0 1

Posílám pozdrav z literární exkurze. 
Seznamujeme se s prostředím, v němž 
žila Barunka Panklová alias Božena 
Němcová před více než 150 lety. 
Představujeme si ji, když procházíme 
starou školou v České Skalici, při 
návštěvách paní kněžny na zámku 
v Ratibořicích nebo při vítání babičky 
v údolí na Starém bělidle. osvěžujeme 
se u splavu, kam chodila Viktorka. Kraj 
naší slavné spisovatelky se nám moc 
líbí. Je zajímavým místem poznání 
i místem příjemného odpočinku.

 Kateřina Hajnyšová, VII. A            

55
2 

03
 

ČESKÁ SKALICE  *  *  *

27. 5. 16

1



 18 | Trefa

 18 | Trefa

 ZOOKOUTEK aneb

MáTE RáDI ZVÍřATA
Poznávací znamení: většinou čtyři nohy, hebká srst či peří, nev-
inný výraz, pohled k zulíbání, nemluví, nepomlouvají. Čtvrťáci vám je 
představí – své domácí mazlíčky. 

PORTOS

 Náš domácí mazlíček je pes. Jmenuje 
se Portos a narodil se 13. května 2013. Je 
to plemeno KAVALíR KING CHARLES 
ŠPANěL.
 Portos nemá pelíšek, protože když byl 
ještě štěně, tak si ho rozkousal a stejně 
v něm nespal. Místo toho si našel šuplík pod 
máminou postelí a každou noc tam chodí 
spát. Potřebuje, abych mu každý den dala 
granule, vyměnila vodu. Na procházky 
s ním chodíme za město. Starám se o něj 
taky tak, že ho jednou za čas učešu, máma 
ho občas umyje, vytahuje mu klíšťata 
a chodíme s ním k veterináři.

Klára Papoušková, IV. A

BELLA

 Želva Bella je ještě malá, má teprve jeden 

rok a váží pouhých 34 gramů. Její malá 

hlavička vylézá z krunýře, na kterém má 

hnědozelené skvrny.
 Dávám jí každý den čistou vodu a zelené 

rostliny nebo ovoce. Svůj domov má 

v osvětleném teráriu.

Natálie Hajnyšová, IV. A
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 ZOOKOUTEK aneb

Bonifac

 Máme jednoho zlobivého kocoura. Jmenuje 
se Bonifác. Každý den nám škrabe nábytek, 
gauč i křesla, věší se na záclony. Vstává ve čtyři 
ráno 
a všechny nás budí svým mňoukáním. Už jsme 
zkoušeli různé způsoby, jak ho to odnaučit, 
ale nedá si říct. Je umíněný. Bydlí u nás doma 
a občas chodí ven. Jeho nejoblíbenější místo 
na spaní je křeslo. Vodu a granule má stále v kuchyni. Třikrát denně dostává kapsičku. 

Občas mu dáme kočičí pamlsky nebo maso. Je 
to velký uličník, ale přesto ho máme rádi.

Lucie Kotková, IV. A

bono

 Máme doma korelu chocholatou. Jmenuje 

se Bono. Bydlí v drátěné kleci, kde má 

v zásobníku vodu a zrní. Bono potřebuje 

sépiovou kost na broušení zobáku, čerstvou 

vodu a zrní. Každý den se potřebuje proletět 

a občas i vykoupat. Mám ho moc rád.

 Matyáš Müller, IV. A

gabina

 Můj pes se jmenuje Gábina a je to 

německá doga. Má černou srst a její hruď 

zdobí bílá hvězda. Je velmi velká, stojí-li 

vedle mě, její hlava mi sahá až k hrudníku, 

váží 65 kg. Umí několik jednoduchých 

povelů: aport, lehni, sedni, pac a tak dále. 

Pelíšek, ve kterém má misku s vodou a gran-

ulemi, jsme jí udělali v technické místnosti 

našeho domu. Musí mít hodně pohybu, celý 

den je venku a hlídá náš velký pozemek. 

Někdy s ní jdeme na dlouhou procházku. 

Jednou za měsíc ji umyjeme šampónem, aby 

měla zdravou srst. Na krku má obojek proti 

klíšťatům a blechám. Pravidelně jí kupujeme 

vitaminy pro zdravé klouby a zuby 

a necháváme ji očkovat. 

 

Luboš Kotoulek, IV. A

 Máme jednoho zlobivého kocoura. Jmenuje se Bonifác. Každý den nám škrábe 
nábytek, gauč i křesla, věší se na záclony. Vstává ve čtyři ráno a všechny nás budí svým mňoukáním. Už jsme zkoušeli různé 

způsoby, jak ho to odnaučit, ale nedá si říct. 
Je umíněný. Bydlí u nás doma a občas chodí 
ven. Jeho nejoblíbenější místo na spaní je křeslo. Vodu a granule má stále v kuchyni. 

Třikrát denně dostává kapsičku. Občas mu 
dáme kočičí pamlsky nebo maso. Je to velký 
uličník, ale přesto ho máme rádi. 

Lucie Kotková, IV. A
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 JAK JSME SI ZAHRÁLI V USA ANEB

Jak se vlastně stalo třem klukům 
z naší školy, že se mohli zúčastnit 
turnaje v USA?
Štěpán Zlatnický vysvětluje:
Někdy ke konci roku 2015 se 
odehrály dva výběry do Ameriky, 
jeden do Kanady a druhý do USA. 
V tom prvním jsem uspěl pouze 
já, ale nakonec jsem se tam ne-
dostal. Pak ale přišel e-mail od 
pana Čihaře (ČSLH), zda bychom 
chtěli na 9denní turnaj do Hes-
hey v USA. Když jsme potvrzovali 
účast, bylo nám řečeno, že jsme 
byli doporučeni hlavním trenérem, 
který byl v Kanadě. Prý jsme byli 
na seznamu do Kanady jako jedni 
z prvních náhradníků. Jediné, co 
nám bylo divné, že to bylo pod 
hlavičkou Ústeckého kraje a z toho-
to kraje tam byl pouze jeden hráč.

Ať je to jak chce, důležité určitě bylo, 
že se kluci mohli do Států podívat, 
zahrát si tam hokej.Už teď vědí, že 
svět není tak velký a nedostupný, aby 
se tam za pár let nemohli podívat 
znovu. (pozn. red.)

Už jste někdy letěli letadlem? 
Matyáš Budina vás se svým letem 
seznámí:

  V České republice je mnoho letišť. 
My jsme odlétali z toho pražského 
letiště – Václava Havla.

  Na letiště nás dovezli rodiče. 
Zaparkovali jsme před odletovou 
halou, před terminálem 2. V od-
letové hale jsme si nechali zaba-
lit zavazadla, pak jsme si museli 
stoupnout do fronty k odbavo-
vací přepážce. Tam jsme museli 
předložit pas. Zvážili nám zavazad-
lo. Pak kufry „odjely“ směr letadlo. 
Rozloučili jsme se s rodiči a šli jsme 
svinovacím hadem k rentgenové 
kontrole. Tady nám zkontrolovali 
příruční zavazadla, která se brala 
do letadla.

Za poslední kontrolou jsme se 
dostali do části, kde byly obchody 
a gaty. Čekali jsme před naším 
gatem, až budeme moci nastoupit 
do letadla. Nastupovali jsme krát-
kým tunelem. Odtud jsme mávali 
na rodiče, kteří se na nás dívali 

ZA VELKOU LOUŽÍ

Naši mladí hokejisté Štěpán Zlatnický, Matyáš Budina 
a Jan Kučera si zahráli v Americe. Podařilo se jim totiž dostat se 
do výběru hráčů, kteří si mohli zahrát hokej za oceánem.

„Po deseti ho-
dinách jsme do-
sedli v americké 
Philadelphii.“
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