
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍK 11                 duben, květen 2010 

MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN                            
září 2009 

DEVÁŤÁCI JSOU ZA 
VODOU 

 
Poslední školní rok je skoro u 
konce a my deváťáci jsme už 
zřejmě všichni  rozhodnutí, kam se 
vydáváme na střední. Ty pocity, 
jestli nás někam vzali a jestli 
neskončíme jako popeláři, jsou už 
pryč. Každý se někam dostal. 
Někdo se dostal tam, kam chtěl, 
jiní bohužel ne. Ať už je to jak 
chce, jsme  TAM! Teď už nás ale 
učení tak nebaví, (neříkám, že nás 
to někdy bavilo), většina na to už 
„kácí“ a je jim vcelku jedno, co 
dostanou. No, takže všichni jsme 
za vodou a jsme šťastní, teď se o 
nás postarají jinde. Doufejme, že 
se nám zadaří  a nevyletíme hned 
v prváku. 
 

Rybářová Dita. 
 

ZAMYŠLENÍ NAD 
ŠKOLOU… 

 
Jelikož jsme v 9. třídách a naše 
rozhodování kam se vydáme již 
skončilo, můžeme si oddychnout. 
Každý máme nakročeno do nové 
fáze života, a to střední školy. 
Všichni jsme se dostali, a to už  je 
důvod k oslavám… Konečně 
skončily ty hrozné otázky, které se 
nám honily hlavou. Otázky typu: 
Dostaneme se_? Vzali nás tam_?   
Teď v tom máme jasno, ale po-
kračovat v učení musíme nadále… 
A pak hurá do světa středo-
školáků_! Všem musíme po-
gratulovat a přejeme plno sil a 
štěstí při překonávání  dalších 
překážek, které nás na středních 
školách čekají. ☺  

 
_IwAnQaAa_ 

DEN DĚTÍ 
 
1.června, co je asi za den? No, to 
není přece těžké, každý přece ví,že 
mají svátek děti a že se koná Den 
dětí. U nás dne 1.červa otevíráme 
navíc slavnostně  nový školní 
areál, který bude asi tím největším 
dárkem pro nás – děti. Budou tu 
různé akce a atrakce, tak se 
přijďte podívat. Bude tu střílení, 
skákací hrad, jízda v kočáře,  vy-
stoupení mažoretek a spousta 
dalších akcí. Takže se přijďte 
podívat, protože to FAKT za to 
stojí!!!! 
 

Markéta Cupalová  
 

SBĚR PAPÍRU 
 

Dvakrát do roka naše škola uspo-
řádá soutěž ve sběru papíru. Ten-
tokrát se sběrový týden konal ve 
dnech 19. – 23. 4. 2010. Vždy ráno 
od 7:00 – 8:00 hodin. Organizaci 
má na starosti paní učitelka Češko-
vá s partou lidí z osmé třídy.  
 

Vyhodnocení 
1. místo   2.a – 1 460 kg 
2.místo   5.tř. – 1286 kg 
3.místo   1.tř. – 1 056 kg 
 

Nejlepší sběrači: 
Kabát T. (738 kg), Farkašovský M. 
(344 kg), Pittnerová Š. (340 kg), 
Weissová L. (330 kg), Siekiera F. 
(319 kg) 
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EKOJARMARK 
 
Ve dne 22. 4. 2010 se zas a opět 
konal EKOJARMARK. Ekojar-
mark se koná u příležitosti  Dne 
Země, abychom ji nepokazili, 
abychom neodhazovali odpadky 
do přírody, abychom udělali vše 
pro to, aby naše okolí bylo co 
nejlepší. Na naší škole se koná už 
od roku 2003. V roce 2003 to bylo 
poprvé. Je zajímavé, že každý rok 
ten týden, kdy je Ekojarmark, 
máme sběrový týden. Vždy na 
Ekojarmark má každá třída za úkol 
nakreslit svůj Ekoplakát, aby si 
děti všimly, že odhazovat odpadky  
 

DEN ZEMĚ 
 

Den Země? Co to je? Že by měla 
Země narozeniny? Nebo, že by 
snad tenhle Den Země odpočívala? 
Tak to asi ne, ale určitě by se jí 
líbilo zalehnout a krásně se 
prospat, jenže kdyby Země spala,  
jak by to vypadalo? No, tak teď 
doopravdy. Den Země se oslavuje 
22.dubna. A proč to vlastně je? 
No, oslavujeme příchod jara. 
Myslím si, že každý je rád, když 
přichází jaro. Bundy se na chvíli 
odloží a sukně, tílka, kraťasy a 
bikiny přijdou do módy. Tvary a 
barvy, které budou toto léto in, si 
můžete najít v různých módních 
časopisech. Tak teď, ale už oprav-
du si jdeme říct něco ke Dni Země. 
A co ještě patří ke Dni Země než 
jen příchod jara? Ještě k tomu patří 
upozornění lidí na dopady ničení 
životního prostředí. Tento svátek 
je velmi užitečný. Každý člověk 
by se měl zamyslet nad tím, jak se 
naše země pomalu znečišťuje i 
když vlastně ono se to znečišťuje 
celkem rychle. Ale jak tomu 
znečištění říct STOP? Tím, že se 
budeme o zemi starat, budeme si jí 
vážit, odpadky budeme vyhazovat 
vždy do koše, třídit odpad atd. 
Proč znečišťujeme Zemi? Kde 
bereme to, že Země je naše a my si 
s ní můžeme dělat co chceme? NE, 
není tomu tak, my nejsme páni 
Země. A k tomu všemu je tento 
Den Země velmi dobrý a užitečný. 
A je tam také spousty zábavných 
atrakcích. Určitě se vám to bude 
líbit. 

Silvie Šponarová 
 
 

do přírody  nemají ani děti, ale ani 
dospěláci. Ekoplakáty se moc 
všem třídám povedly. Na 
Ekojarmarku byly různé činnosti a 
aktivity. Nejvíce se mi líbily……. 
Hmmmm, asi všechny atrakce a 
nejvíc mě bavilo pomáhat malým 
dětem. Snad v každé třídě  bylo 
něco vždy zajímavého. Po Eko-
jarmarku chodily nejen malé, ale i 
velké děti. Přišly se k nám na 
Ekojarmark  podívat i děti ze 
speciální školy a z mateřské školy 
a dokonce si od nás i něco pěkného 
odnesly. Doufám,  že se vám to 
všem líbilo. 

Karolína Brumlová  
 

ZÁCHRANNÁ STANICE VOLN Ě ŽIJÍCÍCH ZVÍ ŘAT ZELENÉ VENDOLÍ  
 

Je tu další nabídka pejsků ze záchranné stanice 
Zelené Vendolí. Jsou to krásní a roztomilí pejsci a 
také moc hodní. Pokud chcete pejska, můžete si zde 
vybrat. Ale pod těmito podmínkami: musíte se o něho 
velmi pečlivě starat, chodit na procházky atd. No, 
pokud byste všechny podmínky splňovali a hledáte 
nějakého pejska, tak se mrkněte na naši nabídku :-). 
Pokud se chcete podívat na víc pejsků, tak se mrkněte 
na:   
http://zelene.vendoli.sweb.cz/utulek.html 

 
 

Pes, větší kříženec, starý asi rok, 
hravý, přátelský, hodný  
 

Fenka, kříženec, stará asi 1 
rok. Velice hravá, veselá, 
ale nemá nic naučené.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strana 3                 Riegrováček                                                               duben, květen  2010 

GALERIE OSOBNOSTÍ  

Zdravím, jsem Ondřej Špaček a 
chodím do 9.b. Mám sestru v 6.b 
a ročního bratra. Po základní 
škole mířím do Vysokého Mýta 
na stavební školu. Ve svém 
volném čase hraju za Svitavy 
volejbal (umístili jsme se na 7. 
místě v Českém poháru a na 8. 
místě na Mistrovství republiky), 
to obnáší tréninky 4x týdně, 
poslouchám rockovou hudbu a 
hraju na elektrickou kytaru. 
Když mi zbyde čas, tak si přečtu 
nějakou knížku anebo i něco 
namaluju, (ale to už se musím 
hodně nudit:) Letos jsem se 
zúčastnil krajských kol Olym-
piád v českém jazyce a dějepisu, 
ale konkurence byla velká. Můj 
nejoblíbenější film  je Pulp Fiction, 

HOKEJBAL 
 

V úterý jsme  vyrazili  na hokej-
balový stadion s cílem  poprat se o 
některou z prvních tří příček. 
Kapitánem týmu byl Jan Kolena, 
který byl společně s Radkem 
Bečvářem oporou týmu. Ze 
základní skupiny jsme postoupili 
lehce, ale v semifinále jsme 
narazili na soupeře, na kterého 
jsme už nestačili. Zbýval už jen 
boj o 3. místo  s Gymnáziem 
Svitavy. Zápasy Gymnázia jsme 
bedlivě sledovali a nabyli jsme 
dojmu, že to bude snadný zápas, 
ale opak byl pravdou. S Gym-
náziem  jsme prohráli a odešli  
s prázdnýma rukama. Ale stejně 
asi šlo víc o to místo vyučování si 
zasportovat  než vyhrát celou 
soutěž (teda alespoň podle názoru 
střídačky).    

Albert Dominik 
 
VOLEJBALOVÉ UTKÁNÍ 

 
Naše škola,  jak je známo,  se 
účastní mnoha sportovních aktivit. 
A tak na volejbalovém zápase, 
který se uskutečnil  6. 5. 2010,  
jsme nesměli chybět!  V dobré 
náladě a  formě jsme se vydali do 
boje ☺. Hra se vyvíjela velice 
napínavě....  I když  obě naše 
družstva skončila jako druhá, 
musíme se pochválit ☺.  JSME 
PROSTĚ DOBRÝ… 
 

KiŤuLááááŠeK_* 
 

sestra, která také  recituje.  Po-
mohla mi vybrat text a patřičně ho 
zpracovat. Na školním kole jsem 
byl hrozně nervózní. No co, 
zkusím to, a když se to nepovede 
tak se nic nestane. Odrecitoval 
jsem a šel si sednout. Porota se 
ještě poradila a přišlo vyhlašování. 
Konečně začali vyhlašovat moji 
kategorii. Najednou řekli: ,,A na 
prvním místě se umístil Štěpán 
Pelz.“ Příjemně mě to překvapilo a 
šel jsem si pro diplom. Za pár dní 
se konalo oblastní kolo, které bylo 
o něco těžší. Opět jsem se umístil 
na prvním místě. Měl jsem 
neuvěřitelnou radost. Asi za dva 
týdny jsem šel v doprovodu paní 
učitelky Jany Petrželové na okresní 
kolo. ,,Tak tady už to nebude jen 
tak‘‘, říkal jsem si, ale opak byl 
pravdou. Znovu jsem se dostal na 
první místo. Recituji, protože mě 
to baví  a radím všem, kdo se 
nebojí vystoupit na veřejnosti a 
umí aspoň trochu recitovat: ,,Běžte 
do toho!‘‘ 

 

Dobrý den. Jmenuji se Štěpán 
Pelz, chodím do 6. třídy a 
určitě by vás nenapadlo, že 
jsem se v letošním roce dostal 
do okresního kola recitační 
soutěže, kde jsem se umístil na 
prvním místě. Recitoval jsem 
prózu s názvem Včetně obslu-
hy od Ephraima Kishona. Text 
byl dost dlouhý, ale nakonec se 
mi podařilo naučit se ho celý. 
Ke všemu mě inspirovala moje  

 

skupina AC/DC a jídlo steaky na 
medium:)  

4.června 2010 – ŠERPOVÁNÍ, TRIČKOVÁNÍ, ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
25.června 2010 – Fabrika, od 10:00 - NA SHLEDANOU, ŠKOLO 
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Na tomto čísle se podíleli: Pelz Š., Špaček O.,  redakční rada: Albert D., Rybářová D., 
Šponarová S., Brumlová  K.,   Cupalová M., Jurková E., Cupalová K., Balážová I., Fi&Pr 
 

LITOVELSKÉ POMORAVÍ 
 

Ve dne 5.5. 2010 třídy 6.a a 6.b 
byly v Litovelském Pomoraví. 
Sraz jsme měli v 7:55 před školou 
a v 8:00 byl odjezd. Nejdříve jsme 
navštívili CHKO - chráněná 
krajinná oblast, tam jsme byli 
skoro 3 hodiny (od 9 hodin). 
Dozvěděli jsme se něco nového o 
rostlinách, o vodách a o zvířát-
kách. Les byl něčím jiný než ten 
náš, byl to les listnatý. Po lese nás 
provázeli  pán  a  paní.  Paní byla
    

specialitka na vody a pán na 
zoologii. Až skončil les, čekala na 
nás Mladečská jeskyně. V jeskyni 
žil člověk kromaňonský. Prohlídka 
v jeskyni nám také rychle uběhla. 
Jé, je a jsme v Lošticích, tady jsme 
měli rozchod 25 minut. Ve 13:00 
už jedeme do Arboreta Bílá Lhota, 
něco jako botanická zahrada.Tady 
jsme se dozvěděli ještě něco víc o 
rostlinách. To je škoda, protože 
celá exkurze už nám skončila, tak 
se mějte pěkně. 

Karolína Brumlová   
    

ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT V DIVADLE 

TRÁM 
 

Už 7 let hraní na hudební nástroje 
mají za sebou a tedy  absolvovali 
naši žáci 8.a Markéta Jeriová 
(klavír) a Matěj Beneš (trubka) na 
ZUŠ. Aby nám dokázali, že na to 
mají, tak si připravili pár svých 
skladeb, aby nám je předvedli. 
Markéta hrála svoji pověstnou 
Abbu (Mamma Mia!) a Skladbu 
pro Adélku. Matěje se můžete 
zeptat, co hrál ☺. Vystoupení se 
jim povedlo, i když měli trému. 
Matějova sestra nám tam k tomu 
zatančila a všichni dostali kytku 
(někdo smeták). Přejeme absol-
ventům, ať se jim daří i na dále. 
11.května se k těmto dvěma absol-
ventům připojila i Vendula 
Tmejová. Ukončila první cyklus 
hry na housle.  

   Evouš 
 

GLOBE GAMES 
 

Projekt GLOBE games spočívá 
v tom, že přijedou studenti ze škol 
v Maďarsku, Slovensku a Polsku. 
GLOBE je mezinárodní program, 
do kterého je zapojeno 112 zemí 
ze všech kontinentů. Žáci sledují 
vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší 
a vody, zkoumají druhy lesních 
porostů, pozorují změny v přírodě 
v průběhu roku, odhalují půdní 
vlastnosti. Zahájení GLOBE 
games bylo ve čtvrtek 6.5. V sobo-
tu probíhal program v parku Jana 
Palacha, po skončení programu 
byla akce i slavnostně zakončena. 
Podívat se mohl přijít kdokoli a 
zahrát si snad taky. Určitě jste byli 
spokojeni, i počasí se vydařilo, 
bylo to prostě super. ☺.   
 

Evouš 
     

ZAMYŠLENÍ NAD…    FACEBOOKEM 
 
Neznám člověka od nás ze třídy, který by ho neměl. Myslím, že většina mých vrstevníků na něm má profil. Jde o komunikační server, 
na kterém jsou snad všichni závislí. Každý tam píše na status svoje pocity nebo činnost, kterou právě vykonává či podobnou událost. 
Ale jsou i tací, kteří si udělají profil a nehlásí se k němu. Nazvala bych to mrhání Facebookem. Já sama jsem ,,Facebooholik“ a tohle 
bych  mu asi neudělala. Díky Facebooku jsem našla spoustu lidí, které už jsem dávno zatratila a poznala pár nových. Dřív byli v kurzu 
Lidé.cz potom libimseti.cz, obojí má pořád spoustu lidí, ale většina mých přátel se rozhodlo nepodvádět Facebook a svěřovat se jenom 
jemu. Dají se tam hrát hry, a že jich není málo. Nejoblíbenější je podle mě FarmVille, protože vždycky, když se bavíme o tom, co se na 
Facebooku děje někdo zahlásí ,, A poslala bys mně koně?“ anebo ,,Musím rychle na počítač, nesklidila jsem zvířátka.“ A podobné 
argumenty na toto téma. A taky se tam v pohodě dá ,,plesnivět“ celý den (mluvím z vlastní zkušenosti) a odejít se slovy ,, Mami, mám 
hlad!“. 
Jsou tam skupiny a stránky, které zakládají uživatelé, ale když jsem zkoušela založit stránku já, nešlo to. Ach, ta smůla. Jedno velmi 
známé české přísloví praví ,, Facebook ví všechno.“ Asi má pravdu…     

   Evouš 
 


