
 



Ohlédnutí za prvním pololetí školního roku 

Toto vydání školního časopisu je celé jakýmsi 

ohlédnutím za tím, co jsme v první části školního roku 

dokázali. Krom jiţ tradičních rubrik přinášíme reportáţe 

z významných školních akcí nebo z akcí, kterých se naši 

spoluţáci účastnili.  

Máme za sebou: 

                              -Slavnostní zahájení školního roku pod hruškou  

                                 -Přivítání prvňáčků 

                                 -Adaptační pobyt 1. a 9. ročníku 

                                 -Adaptační pobyt žáků 5. a 6. ročníku 

                                 -Besedu o školním stravování 

                                 -Adventní jarmark 

                                 -Mikuláš   

                                 -Návštěvu v Děcku 

                                 -Vánoční diskotéku   

                                 -Den naruby   

                                 -Lyžařský kurz 4. a 7. ročníku 

Uţ teď víme, ţe jejich seznam není kompletní, jednak proto, ţe k 

nám vaše akce nedostanou, ale také proto, ţe neţ dojde k editace 

čísla, proběhnou další. V příštím čísle vás budeme informovat o 

úspěchu v soutěţi v ruském jazyce Vojty Štěpána.  

Řada z vás se podílí na věcech, které se k nám nedostanou a je škoda, 

ţe o nich nevíme. Zvěte nás. Podělte se s námi o vaše úspěchy, rádi 

otiskneme. Stačí jenom příjít za Radkem z 9. třídy. Neradi bychom, 

aby naše úsilí bylo spojené s tvorbou časopisu skončilo vydáním  

čísla, rádi bychom, aby školní časopis byl pro vás zajímavý a chtěli 

byste si ho číst. Proto nám můţete taky časopis okomentovat, nebo 

donést náměty Honzovi z 9. třídy    

Radek David, RR 



Práce školního parlamentu 

Pořádali jsme soutěţ výzdoby třídy. Dělali jsme to hlavně za účelem 

pěkné výzdoby tříd na školní jarmark. Výzdoba se povedla asi všem 

třídám a výherci byli také za vše odměněni. Krásná výzdoba tříd 

dodala vánočnímu jarmarku pořádnou atmosféru a slyšel jsem 

spoustu lidí, co si ty 

třídy pochvalovali.  

Peníze utrţené 

z jarmarku, byl školní 

parlament předat do 

Nového Jičína přesněji 

do charity Děcko. 

Ředitel charity nás 

provedl speciální 

školou, přímo určenou 

pro děti s různým 

postiţením. Prošli s námi celou školou a předvedli nám výuku těchto 

dětí. Ukázali nám také pomůcky k přemisťování dětí a nakonec jsme 

si s dětmi “zazpívali “.  

Celá prohlídka trvala skoro 4 vyučovací hodiny a bylo to někdy aţ 

srdceryvné. Příběhy těch dětí, které byly na vozíčku nebo byly slepé. 

Můţu říct, ţe jsem si odtud odnesl hodně zajímavou zkušenost.  

Připravili jsme taky vyučovací Den na ruby. Velmi celý parlament 

potěšilo, ţe na něj byly dobré ohlasy.   

Školní parlament také pořádal Novoroční vybíjenou. Která se opět 

líbila.  

Také připravujeme velkou akci společně s městským parlamentem. 

Touto akcí bude Miss a Missák školy. Vybraní lidé postoupí do 

celoměstské kola, ve kterém budou zastoupeni zástupci všech škol ve 

Studénce.  Bude to asi největší akce, kterou bude školní a městský 

parlament letos pořádat. Bude totiţ druhý ročník téhle akce a doufám, 

ţe se akce povede jako loni. 

Radek David, RR 



Den naruby 

Dne 22. 12. 2015 se na naší škole uskutečnila akce „Den naruby“. 

Této akce se zúčastnily páté třídy a celý druhý stupeň. Den spočíval 

v tom, ţe několik ţáků z kaţdé třídy připravilo program pro své 

spoluţáky. Měli jsme tak příleţitost, podělit se s ostatními o své 

zájmy a vyzkoušet si, jaké to je učit ostatní. Já osobně jsem se dvěma 

spoluţáky učila dvě hodiny. Naše hodina měla název Fyzikální 

pokusy. 

Myslím si, 

ţe se nám 

hodina 

povedla. 

Nejvíce se 

hodina podle 

mě líbila 

ţákům 

z páté třídy, 

protoţe 

fyziku ještě 

nemají a 

bylo to pro ně něco nového. Mezi další vyučovací hodiny patřily 

například: Vánoce, Military, Pavouci, Bitva u Stalingradu, Tanky atd. 

Poté co jsem odučila svou hodinu, navštívila jsem hodinu o 

Vánocích, Tancích a 

Military. Všechny 

hodiny se mi líbily a 

dozvěděla jsem se 

hodně nových 

informací. Vánoce byly 

o tradicích v různých 

zemích a poslouchali 

jsme i zahraniční 

koledy. Military byly hodně zajímavé, kluci přinesli zbraně a 

maskáče. Popisovali zbraně, ukázali nám, co kde na zbraních je a 

k čemu se to pouţívá. Bylo vidět, ţe tomu hodně rozumí.                                 



Poslední hodina, na které jsem byla, byla o Tancích. Kluky chválím, 

protoţe byli mezi učiteli nejmladší – sedmáci a hodina se jim 

povedla. Chtěla bych poděkovat všem učitelům, kteří nám tuto akci 

pomohli zrealizovat a podíleli se na přípravě hodin. Ze začátku byly 

přípravy náročné, ale nakonec se celá akce povedla a stálo to za to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ivona Musílková, 8. třída 
 

Vybíráme ze zpětných vazeb  
 
Na kolik procent hodnotíte tuto akci? 
N. Hanzelková-50%, K. Holaň-100% 
 
Měla by se akce opakovat? 
T. Nešpor  –ano, M. Schiller –ano 
 
Jakou hodinu jsi navštívil? 
S. Muchlová -bitva u Stalingradu, S. Pocedičová- Drogy 
 
Jaká téma by tě zajímala pro příští rok? 
K. Holaň- házená, N. Hanzelková- drogy 
 

 
 

 

 

 



 

Studenecká laťka 

Ve čtvrtek 17.12. 2015 proběhla na škole v Butovicích velmi 

populární soutěž ve skoku vysokém. V odpoledních hodinách 

v tělocvičně předvedli nejlepší skokanky a skokani ze všech 

základních škol nejen z našeho města, ale také z Bílovce. Celkem ZŠ 

Butovická  hostila 60 sportovců, kteří se snažili zdolat svůj osobní 

rekord a vybojovat místo na stupních vítězů. Zvítězit mohli jen 

někteří, ale nutno říct, že všichni skákali s obrovským nasazením, 

podle čehož vypadaly i styly skokanu. U některých klasické nůžky, jiní 

se pokoušeli o flop, ale našli se i skokani, který tento technicky velmi 

náročný styl skoku vysokého zvládli na velmi vysoké technické 

úrovni. Za zmínku stojí i výkon Karla Holaně z naší školy, který 

překonal laťku ve výšce 135 cm. Závěr celé akce patřil vyhodnocení 

skokanů, společnému fotu a pozvánce na další ročník akce. 

Největšího úspěchu dosáhl Karel Holaň, který se ve své kategorii 

umístil 2. 

Dále naši školu reprezentovali: Radek David, Vojtech Matulík, Sabina 

Muchlová, Tereza Muchlová 

 



                                     Ivan Demo, RR 

NOVOROČNÍ VYBÍJENÁ 

V pondělí 11. ledna se v tělocvičně konala Novoroční vybíjená. Sešly 

se zde tři týmy: „Maminy“, „Ţelezo“ a „OZO“.  učitelka Svatošová a 

pan učitel Hradský nás přivítali a vysvětlili nám pravidla.  Protoţe 

nás bylo málo, hráli jsme dvojkolo. 

Maminy vs. OZO 12:4, 12:9. 

OZO vs. Ţelezo 12:2, 12:1 

Maminy vs. Ţelezo 12:2, 12:3 

Vítězným týmem se nakonec, s celkovým počtem 4 vyhraných 

zápasů, stala skupina „Maminy“ ve sloţení: E. Dostálová, V. Kalus, 

M. Krupa, V. Pokorný, K. Korená  a F. Grosman. Hlavní cenou, 

kterou byla Coca-Cola, jsme se na konec všichni občerstvili.  

Společná fotka byla závěrečnou tečkou krásného sportovního  dne. 

Novoroční vybíjená nás hodně bavila. Doufám, ţe se tento turnaj 

bude opakovat i příští rok. 

                                  K. Korená, 6. třída 



 
 

VÁNOČNÍ 

VÝZDOBA 

VE 

TŘÍDÁCH 

Stejně jako loni i 

letos na II. stupni 

proběhla soutěž o 

nejlépe vánočně vyzdobenou třídu. Zatímco minule se bojovalo o 

volný den před Vánocemi a vyhrály všechny zúčastněné třídy, 

tentokrát se soutěţilo o dort a zvítězit mohla jenom jedna… Třídy 

měly být připravené uţ na Adventní jarmark (26.11.), a ta naše  se do 

tvoření pustila asi 2 týdny předem. Zapojili se všichni – někteří 

přinesli světýlka a ozdůbky a rozvěšovali je po třídě, jiní zase 

vyráběli dekorace z papíru a dalšího materiálu. U ostatních to určitě 

vypadalo podobně. Kdyţ jsme procházeli chodbami, “nenápadně“ 

nakukovali dovnitř tříd a zjišťovali, jakou asi máme šanci na výhru. 



Skončil jarmark a my jsme netrpělivě čekali na výsledky soutěţe. A 

konečně, jednoho dne, se ze školního rozhlasu ozval hlas paní 

učitelky Svatošové. Všichni s napětím poslouchali. Paní učitelka nám 

řekla, ţe všechny třídy byly moc pěkné a snaţily se, nicméně porota 

rozhodla takto: Na třetím místě se umístila 5. třída, druhé místo 

získala osmá třída a – chvilka napětí – vítězem se stává sedmá třída! 

Všichni kolem mě začali křičet: „Jó!!“ Měli jsme hroznou radost. 

Jupí! I naše paní učitelka se usmívala. Dort jsme dostali v pátek před 

prázdninami. Byl krásný – ve tvaru podkovy s marcipánovými 

růţičkami a byla v něm zapíchnutá prskající prskavka. Paní učitelka 

ho rozkrájela, rozdala nám ho a zůstalo i na všechny naše učitele. 

Soutěţ byla super – navodili jsme si díky ní ve třídě krásnou vánoční 

atmosféru a nemuseli jsme se asi 2x ve VZ učit. Tak snad zase příští 

rok… Co říkáte, členové parlamentu?                                                                     

Nikol Mihalíková, 7. tř 

Básnická tvorba  

 
Do této chvíle nám do redakce přišly moc pěkné básničky od Václava 

Robenka a od Kamily Štenclové, a protoţe se nám moc líbily, tak od 

nás dostali drobné dárečky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak ani vy nezahálejte a pošlete nám do příštího čísla básničku na 

téma Láska.   



 

 
 

Věříme, ţe vás to bude bavit a nebojte se do toho dát srdce, vţdyť se 

není za co stydět.   

 

Vojta.Demel, R.R 

 
Zima v naší škole 
 
Naše škola T.G.M  sáňkujeme každý den.  
Každý nám to závidí, házím vločky na lidi.  
Když se sáňky trochu zničí,            
schováme je do jehličí.                    
Postavíme sněhuláka, 
mráz se dneska trochu fláká.  
Dneska není žádný sníh, 
věří nám jen kominík.  
                                                 Kamila Štenclová 3.B 

 



Škola má zimní radovánky 
 
Danek dělá otočku, já se dívám na vločku.  
Vločka je bílá a mamka je milá. 
Na zahradě je sníh a já se kloužu na saních.  
Venku je mráz, já sním všechno naráz.  
Už běžím na školní hřiště, hurá na kluziště.  
Na kluzišti je iglú, já umím spoustu fíglů. 
V iglú je kost, Kamča vidí ledový most.  
Na mostě je zima, to je teda prima.                            
Sněhuláků je devět a mě napadl medvěd.  
Medvěd ukončil básničku o největším měsíčku. 
                                      Václav Robenek  3.B 
 

 

Zima 

Zima už se zase vrací, stěhují se ptáci, savci. 

Už se blíží radování, časy sněhu, lyžování. 

Velký mráz a málo sněhu, Nestojí to za koledu. 

Kdyby trochu nasněžilo, krásně by se nám tu žilo. 

Půjčili by, jsme si sáně, a šli na sněžné pláně. 

Uplácali by, jsme sněhuláka, zašli na jednoho panáka. 

Andělíčka do sněhu, Tohle není pro dědu. 

Vloček pár sníst se musí, Nebo se nám zima 

zhnusí. 

Vojta Demel, RR 



        

                                 

 

 

STUDÉNECKÉ SPORTY  

FOTBAL 

Fotbal je kolektivní míčová hra, která je nejpopulárnějším 

kolektivním sportem na světě 

Ve fotbale hrají dvě druţstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém, 

nejčastěji na travnatém hřišti. Jejich cílem je dosáhnout více branek 

neţ soupeř.  

Branky je dosaţeno tehdy, kdyţ míč přejde brankovou    čáru mezi 

tyčemi branky celým objemem. Hraje se hlavně nohama, ale hráči 

mohou k hraní míčem pouţívat libovolné části těla kromě rukou a 

paţí.  

Pouze brankář (tzn. jeden z hráčů, odlišený barvou dresu) můţe v 

blízkosti vlastní branky hrát i rukama a paţí.  



Doba hry: Utkání se hraje na dva poločasy o 45 minutách. Mezi 

oběma poločasy je 15minutová přestávka.               

Nejbliţší hřiště je ve Studénce za zimním stadionem.  

Naši fotbalisté ze Studénky jsou na 5. místě tabulky. 

Nejlepší hráči světa: 1-Lionel Messi  

                                  2-Cristiano Ronaldo 

                                  3-Neymar da Silva Santos Junior 

     Lukáš Vencl, RR 

Žákovská tvorba 

Moje maminka 

Moje maminka se jmenuje Blanka 

Zajíčková, za svobodna 

Olbrechtová. Je ji 49let. Má ráda procházky do přírody. Její vlasy 

jsou jemně kudrnaté a světle hnědé. Má krásné modré oči a 

připomínají mi průzračnou vodu. Má oválný obličej. Nos a ústa má 

malé. Je štíhlé postavy. Ráda chodí 

v riflích a ve sportovním oblečení, 

ale na slavnostní příleţitosti nosí 

sukni nebo šaty. Ráda ve volných 

chvílích čte, hraje se mnou pexeso a 

jezdí na kole do přírody. Maminka je 

pracovitá, ochotná, ráda pomáhá 

druhým lidem. K jídlu má ráda řízek 



s bramborovou kaší nebo vepřo,  knedlo, zelo. Líbí se jí všechny 

květiny, ale nejradši má růţe. Ráda s ní trávím volné chvíle, protoţe 

je sní veliká sranda. Maminku mám moc a moc ráda. 

Katka Zajíčková, 4. třída 

 

 

 

Moje maminka 

Moje maminka se 

jmenuje Lenka Stanovská 

za svobodna Lenka Paličková. Měří 163cm. Je jí 39let. Má ráda chov 

exotického ptactva. Maminka má hnědé oči a dlouhé vlasy, jsou 

hodně kudrnaté. Oči bych řekl hnědé jako čokoláda a řasy jako uhel 

černé a i docela dlouhé. Nos bych řekl, ţe má spíše širší, ale ne moc 

velký. Rty docela úzké a malé. Já bych řekl, ţe postavu má 

plnoštíhlou. Oblečení má ráda spíše podlouhlé a sportovní. Její 

největší záliba je práce na zahradě a pěstování ve skleníku. Na moji 

mamince mě zaujalo, ţe si umí udělat čas na svoje záliby.                                        

Adam Stanovský  4. třída 

   

Mikuláš 

Dne 4. prosince se 7 ţáku převleklo za Mikuláše, čerty a anděly. Poté 

chodily po celé škole a hledali neposlušné děti. Některé jenom 

postrašili a některé, pokud nezazpívali, dali do pytle a odnesli. 

Deváťáci nejenom chodily po škole, ale zašli i do mateřské školy, 

kde byli přivítáni učitelkami. Děti uţ je moc rády neviděly. Hodně se 

jich dokonce rozbrečelo, kdyţ zjistily, ţe Mikuláš věděl o tom, ţe 

zlobily a museli jít přednést básničku. Ve škole uţ se děti zas tak 

nebály, jako v mateřské škole, ale i přesto se našlo pár jedinců, co se 

hodně bály a začali brečet. Nakonec si deváťáci odpoledne připravily 



pro prvňáky různé hry, úkoly a nakonec ti největší zlobivci museli 

přísahat Mikulášovi, ţe uţ nebudou zlobit. 

 

 

 

 

     

 

 

 



UČÍME SE PSÁT 



Reakce žáků na divadelní představení v anglickém 

jazyce 

V prvním čísle časopisu jsme vás informovali o divadelních 

představení, kterých se zúčastnili děti prvního i druhého stupně. 

Můžete si přečíst, jak se jim představení odehrané celé v angličtině 

líbilo.  

Představení se mi hodně líbilo. Rozuměla jsem 90% z toho, co herci říkali. 

Příští rok bych chtěla jet taky, protože si myslím, že mi to hodně pomůže 

v angličtině. Byla jsem ráda, že jsem zjistila, jak jsem v angličtině zdatná a 

kolik jsem jim toho rozuměla. 

Klára Šajtarová, 8. Třída 

Představení se mi líblo. Rozuměl jsem tak na 97%. Nelíbilo se mi, když hrála 

dlouho hudba a herci tam jen pobíhali. Líbilo se mi, že mluvilo plynule a 

nezádrhávali se.  Slovíčka, které jsem nevědel, jsem si díky dobrému 

příběhu mohl odvodit. 

Adam Hrstka, 8. Třída 

Představení se mi líbilo, rozuměla jsem asi 75% z toho co říkali. Mluvili 

nahlas a srozumitelně. Šlo vidět, že jim všem jde angličtina. Příští rok bych 

určitě zase ráda jela, protože tomu rozumím a je to vtipné a zajímavé. 

Pamatuju si tam studentku, která tam hrála minimálně rok a je v herectví 

vážně dobrá. 

Karolína Holubová, 8. Třída 

Představení se mi líbilo, pomáhalo mi, když  jsem se mohla dívat co hrajou. 

Bylo to o rodině, která se třikrát stěhovala do nové vily. Rozuměla jsem 

celkem hodně. Asi 60-70%. Něco jsem si odvodila z příběhu. Příští rok bych 

chtěla jet znovu, protože aspoň vidím jak se mluví v anglických rodinách. 

Andrea Hanzelková, 8. Třída 

 

 



1. Uved‘ 3 přídavná jména, kterými bys zhodnotil představení: 
Naučné, zajímavé, vtipné 

2. Uved‘ v procentech kolik jsi rozuměl:  
95% 

3. Překvapilo tě něco?  
Nic mě nepřekvapilo. 

4. Co zvlášť bys na představení ocenil? 
Ocenil bych ty herce, protože to zahrál tak vtipně a šlo jim opravdu 
rozumět skoro vše. 

5. Co bys vzkázal studentům-hercům? 
Dobrá práce, příště až budete zase hrát, určitě přijdu. 

6. Chtěl bys zase příští rok navštívit další anglické divadelní 
představení?  

Ano, bylo to jedno z nejlepších divadel, co jsem kdy viděl. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adventní jarmark 

Dne 26. 11. se na naší škole uskutečnil Adventní jarmark. 

Účastníci této akce se mohli zúčastnit různých dílniček, kde si mohli 

vytvořit různé dárečky nebo jen tak pro radost si něco vytvořit. 

Také mohli zhlédnout rozsvícení vánočního stromu a zazpívat si 

různé vánoční koledy. Na Adventním jarmarku jste si mohli také 

zakoupit nějaké výrobky jako adventní věnce, vykrajovátka, papírové 

betlémy a svíčky z přírodního palmového vosku.  

 

 

 

 

 Adéla Salichová, RR  



              PÍSMENA NÁS ISPIRUJÍ  



Vánoční diskotéka 

Dne 21. 12. 2015 se všichni ţáci školy vydali do Dělnického domu 

pobavit se na Vánoční diskotéku, kde jsme příjemně strávili celé 

dopoledne. Po příchodu si kaţdý z nás našel místečko na ţidli, kde 

jsme si odloţili věci. Písničky nám pouštěl  

DJ Paul Doctor. Kromě připravených písniček nám pouštěl také 

písničky na přání, které jsme mohli někomu věnovat. Nechyběly ani 

pomalé písničky na plouţák. Během dopoledne proběhla také soutěţ, 

které se zúčastnily různé páry z naší školy. Nejlepší tanečníci byli po 

vyhlášení výsledků odměněni malou drobností. Poděkování patří 

panu učiteli Hradskému za to, ţe s některými ţáky ze 6. třídy 

připravil drobné občerstvení a pití. Všichni jsme si Vánoční 

diskotéku uţili a příjemně se naladili na Vánoční prázdniny.  

Ivona Musílková   

 

 



              Netradiční sporty -  DISCGOLF 

Discgolf je jeden z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem. 

Vznikl v 70. letech v USA. Cílem hry je také jak v golfu dokončit 

jamku s nejmenším počtem úderů (hodů). 

PRINCIP HRY 

Disk se hází z určitého výhoziště na cíle, tedy jamku. Jamku tvoří 

ocelový koš (postačí strom nebo pařez). Průměrná vzdálenost jamky 

bývá 100-200 m, dá se dosáhnou 3 případně 2 hody. Na kaţdý hod si 

hráč vybere talíř, který musí hodit. Talířů je několik druhů, liší se 

délkou a směrem letu. Hřiště je uděláno tak, aby se potýkalo 

s přírodními podmínkami (stromy, keře, vodní plochy). Hráči se 

potýkají s přírodními podmínkami, aby ukázali jejich schopnosti na 

krátké a dlouhé hody. Vítězem se stává ten kdo má nejmenší počet 

hodů do jamek (většinou to je 9,12 nebo 18 hodů).  

Na rozdíl od normálního golfu 

nepotřebujeme ţádné drahé nářadí. 

Pro začátek si vystačíme s jedním 

diskem (stojí zhruba okolo 250 

korun). Ve světě uţ existuje tisíce 

golfových hřišť (nejvíce v USA - 

3000 hřišť). 

  

Oliver Ribánsky,  RR 



Něco z výuky  

(ICT – 6. roč.) 

Žralok bílý 

 

 Co dodat k této mediální hvězdě? I podle seriózních statistik 

ISAF (International Shark Attack File) je to ţralok, který má na 

svědomí jednoznačně nejvíc útoků na člověka. Je to o to více na 

pováţenou, kdyţ si uvědomíme, ţe je to ţralok velmi vzácný a ţije 

spíše v chladné vodě a tropickým teplým mořím, které navštěvuje 

nejvíc lidí se vyhýbá. Je to jediný druh, kterého si osobně nepřeji 

potkat při potápění ve volné vodě. Vyskytuje se hlavně ve vých. 

Pacifiku od Oregonu po Chile, kolem nejjiţnějšího cípu Afriky a 

podél jiţního pobřeţí Austrálie, kde zasahuje aţ do Tasmánie a na 

Nový mapa 

výskytu: 

Zéland. Pravidelně bývá pozorován i ve Středozemním moři, kam se 

dostává, kdyţ pronásleduje hejna tuňáků. Ve Středozemí bývá 

obvykle pozorován podél západní Itálie, kolem Sicílie, na Maltě a 

rovněţ v Kvarnerském průplavu u chorvatské Istrie! Nicméně 



poslední nehoda s tímto ţralokem ve Středozemí se odehrála v únoru 

r. 1989, kdy byl u Piombina v Toskánsku během ponoru usrmcen 

profesionální potápěč LucianoCostanzo. Je zajímavé, ţe ten samý rok 

v červnu byl rovneţ v 

Toskánsku kousnut do stehna surfař Ezio Bocedi, ale v případě 

Costanza měl ţralok 5m a případě Bocediho 3m. Jedná se tedy o 2 

různé bílé ţraloky! Jste potápěči a chcete jej vidět? Pravděpodobně 

nejlevnější je to v Jiţní Africe v městečku Gaansbai, samozřejmě 

budete v kleci a pravděpodobnost ţe ho uvidíte je poměrně velká. 

 

max. délka: 7 m 

max. hmotnost: 3400 kg 

potrava: ryby, kytovci, ploutvonoţci 

Žralok bílý:         
 
 



 
 

 

Přežití - Oheň 

V extrémních podmínkách zápasu o přežití se musíte 

naučit připravit oheň z přírodních materiálu, které 

najdete kolem sebe. Nespoléhejte se na zápalky, nebo 

jiné průmyslové pomůcky k rozdělání ohně. 

 

             Oheň je v extrémních podmínkách přežití důležitý fyzicky i psychicky.         

             Oheň je velká morální vzpruha, poskytuje vám teplo, můžete si u něj 

us          ušit oděv, převařit vodu a uvařit jídlo, může být využit i jako 

prostředek        

             signalizace. Proto je pro vás životně 

důležité umět ho připravit,      

              rozdělat  a  udržet. 

             Abyste úspěšně rozdělali oheň, 

budete potřebovat: trpělivost, troud,      

             podpalový materiál a palivo. 

 

           Troud je materiál, který se snadno vznítí.     

            Většinou jde o jemné, velmi suché 

vláknité     

            materiály. Např. sláma, vata, vystýlka    

            ptačích hnízd, piliny. 

 

Podpalové materiály se přidávají, až na vznícený troud. Přidává se z toho 

důvodu, aby se nám oheň rozhořel. Např. suché větvičky, šišky a jehličí.  

 



Palivo je většinou dřevo, které přidáváme na vznícený oheň, aby 

nám hořel, udržujeme ho. Pokud k dispozici nemáme dřevo lze 

použít suchou trávu, suché kaktusy, nebo rašelinu a usušený zvířecí 

trus.  

 

               Oheň lze rozdělat mnohými způsoby nejpohodlněji se to dělá 

pomocí                

              křesadla, dále také pomocí akumulátoru, nebo optické čočky, ale      

             nejosvědčenější způsob je třením dřev o sebe.  

Druhy ohňů: 

Hlídkový oheň- slouží jako oheň 

na ohřátí, když má člověk hlídku. 

 

Pagoda- Tento oheň vydrží hořet déle a může být použit jako 

celovečerní proti predátorům.  

 

 

Hranice - Používá se především k vaření a pro signalizaci. 



 

                                                                                    Vojta Demel, RR 

 

Víte, že.. ? 

Víte, ţe studie potvrdili, ţe jezení čokolády zlepšuje matematické 

dovednosti? 

 

Víte, ţe jídlo v letadle nám obvykle nechutná, kvůli tomu, ţe létání 

sníţí chuť  jíst v průměru o 20%? 

 

Víte, ţe 2520 je nejmenší číslo, které lze vydělit beze zbytku všemi 

čísly od jedné do desíti? 



 

 

 

Víte, ţe 70% lidí má tendenci dívat se dolů na svůj mobilní telefon, 

jen aby se vyhnuli kontaktu s někým, kdo jde okolo? 

                                                                                  

 

Víte, ţe je nemoţné zabít se zadrţením dechu? 

 

Víte, ţe vědci zjistili, ţe kdyţ si budete popovídat dívat sami se 

sebou, budete chytřejší? 



 

Víte, ţe bublinková folie měla původně slouţit jako tapeta do 

místnosti? 

 

                                                                       Lukáš Kempný, RR 

  

VYŠKRTÁVAČKA 

 

„JÉ, TO JE KRÁSNÝ OBRÁZEK, ŠKODA, ŢE JSI 

HO NAKRESLIL…(TAJENKA).“ 

 

 

 

 

 

 

VYŠKRTEJ TATO PÍSMENA: C, D, F, G, H, J, M, N, Y, Z – 

ZBÝVAJÍCÍ PÍSMENA TVOŘÍ TAJENKU. 

M B F Í G J H Z C 

N D L H F M G Y D 

O G C J D U F N F 

Y P Z A C N S M Y 

T H Y M E L D J G 

J K N O Z Y C H U 



 

 

 

 

TAJENKA……………………………… 

 

 

 


