


Rozhovor, anketa

 ROZHOVOR

s paní zástupkyní Hankou Kramolišovou

Co máte ráda na škole?

Na škole mám ráda to, že každý den je jiný, že si s dětmi rozumím a mám tu spoustu skvělých přátel.

Co byste na škole změnila?

Aby učitelé měli víc času a méně papírování.

Nejoblíbenější odborná  učebna?

Přírodopis.

Jste ráda, že jste zástupkyní ředitele?

Ano, jsem.

Jaké učíte předměty?

Tělocvik a matematiku.

Jak dlouho učíte na naší škole?

23let.

           Za rozhovor děkuje Valerie Strakošová, Natálie Glumbíková a Natálie Maleňáková, 6.A

ANKETA

Co byste změnili na naší škole? 

Beata Hrušková, 6.A: ,,Já bych do školy zavedla výtah a bezpečnostní čipy“. 

Karolína Pečenková, 4.B: ,,Aby v každé třídě byly interaktivní tabule“.  

Barbora Seidlová, 4.B: ,,Aby se ve školní jídelně dělala pizza častěji “. 

Matyáš Havlásek, 4.B: ,,Jsem se vším spokojený“. 

Vojtěch Baroš, 8.A: „Hřiště a příbory.“

Radek Hrstka, 8.A: „Otevírací dobu, hřiště a příbory.“

Míša Grycová, 8.A: „Záchody.“

Daniel Štrunc, 8.A: „Vše je vyhovující, možná jezdící schody...“



Kvíz

                 KVÍZ

                                    o naší škole             

1.Kolik je na naší škole tříd?

a) 18

b) 19

c) 20

2.Kdy se naše škola založila?

a) 1.září 1981

b) 1.září 1982

c) 1.září 1983

 

3. Kdy se stal pan Miroslav Kokinopulos ředitelem školy?

a) 2.srpna 2007

b) 3.srpna 2008

c) 1.srpna 2007

4.V jakém písmenovém tvaru je naše škola?

a) E

b) H

c) L

5.Kolik je na naší škole učitelů?

a) 35

b) 20

c) 26

Vytvořila: Kája Pečenková, 4.B

                                                                                   SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 1b , 2a , 3c , 4b , 5c 



Velikonoce

Velikonoce

Co vlastně slavíme na Velikonoce? Velikonoce jsou svátky jara. Před 2000 lety Velikonoce dostaly

současný význam Kristovou smrtí. Na Velikonoce kluci plácají ženy po zadku a oni mu za to dají

odměnu. Existují desítky velikonočních koled. 

Když se řekne Velikonoce, 

většině lidí se zřejmě vybaví pomlázka, 

vajíčka a volné pondělí. 

Proč se ale v názvu „Velikonoce“ 

skrývají slova veliký a noc? 

Co to má společného se svátky jara? 

S volným pondělím? 

Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? 

Nebo Jaronoce? 

Proč zrovna Velikonoce? 

Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál před mnoha tisíci lety v Egyptě.

Tehdy zde existovalo malé etnikum - Hebrejové (Židé). Ti po různých peripetiích jedné noci Egypt

opustili,  protože  v  něm  nechtěli  déle  vykonávat  otrocké  práce.  Tato  noc  byla  pro  Židy  tak

významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce. Tedy tento svátek byl a je úzce

spojený s myšlenkou svobody.

O několik set let později  na Velikonoční svátky,  kdy si Židé připomínali vyjití z Egypta, byl v

Jeruzalémě ukřižován jakýsi Žid jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje nejen otroctví doslovné, ale i

otroctví, kdy člověk dělá věci, které nechce a ze kterých si nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná

cestu k tomu, jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali, jak cesta poznání Boha vypadá, odpovídal,

že on sám je cestou. Tvrdil,  že kdo v něj  uvěří,  získá věčný život. Za tato slova byl  nakonec

popraven. Po třech dnech ale vstal z mrtvých. Mnozí tvrdí, že se jedná o legendu, jenže prázdný

hrob tehdy nezpochybňovala ani Ježíšova opozice, všichni se mohli přesvědčit, že v hrobě není.

Navíc se ukázalo, že to, co o sobě Ježíš tvrdil, byla pravda – tedy že je Boží Syn a že dokonce má

moc i  nad  smrtí.  Velikonoce  tedy pro  křesťany znamenají  připomenutí  Ježíšova  ukřižování  a

zmrtvýchvstání.

Matouš Zátopek, 3.A



Velikonoce v zahraničí

 Velikonoce v zahraničí

Slovensko

Na Slovensku se slaví Velikonoce podobně jako v Čechách, jen s tím rozdílem, že Velikonočním

pondělí následuje tzv. odplatné úterý, kdy chodí na pomlázku děvčata a šlehají chlapce.

USA a Velká Británie

Odtud pochází tradice velikonočního zajíčka, který schovává nadílku v zahradě a děti ji hledají.

Děti ve školách vyrábějí zdobené velikonoční klobouky. K jídlu připravují šunku se zeleninou a

brambory, v některých rodinách jehněčí. Pečou se buchty z kynutého těsta zdobené křížem (symbol

ukřižování). 

Finsko

Chodí koledovat děti  převlečené za čarodějnice. Typickým pokrmem je mämmi, což je nákyp z

žitné mouky a žitného sladu, který se pekl v pecích a tradičně podával v miskách z březové kůry.

Německo

V Německu se vyrábějí  slaměná hnízda,  která rodiče schovávají  v domě  nebo na zahradách a

schovávají do nich velikonoční zajíčky, vajíčka a jiné sladkosti. Ráno pak děti chodí a hledají onu

nadílku.  Dalším  zvykem  je  tzv.  velikonoční  strom,  který  je  ozdobený  vajíčky  a  jinými

velikonočními dekoracemi a dobrůtkami. 

Francie

Ve Francii se Velikonoce slaví v rodinném kruhu u svátečního stolu. Servíruje se jehněčí a vepřové

maso, pokrmy z vajec- specialitou je vaječná omeleta s houbami. Vše se zapíjí vínem. Francouzi

jsou velkými labužnici a milovníky čokolády. Proto jsou obchody zaplaveny čokoládovými vejci a

zajíčky. 

Irsko

Velký pátek je v Irsku posvátným dnem. Nesmějí se zabíjet žádná zvířata, nesmí se ani rybařit, pálit

nebo opracovávat dřevo. Nikdo se v tento den nesmí stěhovat nebo začínat jakoukoliv práci. Vejce,

která jsou v tento den nakladena, jsou označena křížem a každý by měl alespoň jedno takové vejce

o Velikonocích sníst. O Velikonoční neděli lidé tančí v ulicích a tak soutěží o velikonoční koláč.

Oblíbenou zábavou je také kutálení vajíček z kopce. Ráno v den velikonoc se pojídají vajíčka, aby

se tak uzavřel půst. 

Vytvořily: Natálie Maleňáková a Valerie Strakošová z 6.A



Co se děje ve škole

 Osmáci v Bludišti

Ve středu 6. ledna 2016 se čtyřčlenné družstvo žáků naší školy ve složení Míša Grycová, Simča

Žišková,  Ondra  Adamec  a  Lukáš  Skalík  zúčastnilo  televizní  soutěže Bludiště.  Na natáčení  do

ostravských televizních ateliérů se vydali s velkou podporou obou osmých tříd a také pana ředitele,

který za naši školu soutěžil v disciplíně určené pro učitele. Žáci získávali body při vědomostních

otázkách, na lanové dráze, v laserovém bludišti a za vyřešení tajenky. I přes vysoké herní nasazení

se našemu týmu nepodařilo překonat soupeře, ale domů odjeli nejen s novými zážitky, nýbrž i s

plyšovým bludišťákem, kterého vyhráli v závěrečném skoku na laně. 

Doplň motto: Kdo nezabloudí v Bludišti, ten...



O poklad strýca Juráša

Úspěchy v literární soutěži O poklad strýca Juráša

Na podzim roku 2015 vyhlásila  Městská knihovna v Rožnově  pod Radhoštěm již tradiční

literární soutěž O poklad strýca Juráša na téma „Jak je to s králem“. Toto téma bylo vybráno

při příležitosti oslavy 700 let od narození Karla IV. V kategorii próza 4.-5.třída se umístil na

prvním místě Michal Hanák  ze 4.A se svým dílem Jak (ne)lehce se žije králům, druhé místo

ve stejné kategorii obsadila  Beata Chmelařová ze 4.A s prací Moje království. V kategorii

próza 8.-9.třída se na druhém místě umístil Ondřej Adamec z 8.B se svou prózou Já a Karel

IV. Všechny tři práce si můžete přečíst v almanachu soutěže na stránkách městské knihovny

nebo právě teď v našem časopise Pětikvítek. Výhercům gratulujeme!

      

 Jak (ne)lehce se žije králům

Ze všeho nejdřív jsem si myslel, že být králem je lehké a že je to pohoda. Popsal jsem už téměř

celou stránku věcmi,  které  bych měl  jako král.  Jako třeba,  jaký mám hrad, kolik  je  tam

pokojů, koupelen, pater a ještě dalších věcí. Úplně jsem to viděl, jak tam mám počítače, na

kterých hraju Minecraft, zlaté koupelny, zrcadlové bludiště, super velké akvárko, neomezený

internet a dlouhý tobogán. Pak mě ale napadlo, že by to zase taková sláva nebyla. Celé jsem

to škrtnul a začal psát tohle. 

On si ten král totiž moc srandy neužije. Pořád musí někam jezdit, musí všechno obstarávat,

motá  se  kolem něho  spousta  lidí,  nemůže  si  ani  sednout  a  v klidu  se  dívat  na  televizi.

Oblečený musí být pořád slušně, a co by tomu řekli poddaní, kdyby dal nohy na stůl? Navíc se

mu hodně  lidí  může smát, že je král  z pohádky.  Takže já bych tedy rozhodně  králem být

nechtěl. 

Končím, jdu si zahrát Minecraft.            Michal Hanák, 4.A



O poklad strýca Juráša

    Já a Karel IV.

Dobrý den. Jmenuji se Punťa a byl jsem dvorním šaškem krále Karla IV. Mým posláním ne-

bylo jen obstarávat zábavu králů, ale i dávat rady, které jim pomáhaly v těch nejhorších 

situacích.

Budu Vám vyprávět příběh, který se odehrál po velkých povodních. Tehdy voda strhla mnoho

mostů i Juditin. Tento most spojoval dva důležité břehy Vltavy a před mým vládcem stál těžký

úkol. Musí postavit nový most, který odolá té nejsilnější vodě. 

Karel IV. nechal svolat všechny své rádce, aby našli způsob, jak zpevnit materiál při stavbě

nového honosného mostu. Všechny návrhy byly špatné, beton byl buď moc řídký jako bláto

nebo naopak tuhý a nepoddajný jak železo.

Poradil jsem svému vládci, aby nechal svolat ty nejslavnější a nejuznávanější světové stavite-

le. Karel dal na moji radu a do Prahy se začali sjíždět nejlepší architekti světa. Všichni spolu

vedli dlouhé debaty a spory, ale nenašli žádný nový způsob stavby.

Karel IV. byl už velmi mrzutý. Neustále sám přemýšlel, jak vylepšit stavební materiál, aby byl

pevnější. Z Vídně se donesla zpráva, že tam pobývá architekt, který není moc známý ve světě,

ale má hodně  zajímavé stavitelské nápady.  Král  se rozhodl,  že ho pozve na návštěvu do

Prahy, aby mu pomohl vyřešit stavbu mostu.

Týden uplynul  jako voda a Karel  IV. uspořádal velkou hostinu na počest příjezdu tohoto

stavitele z Vídně. Abych všem vylepšil náladu, zašel jsem do kuchyně pro pár vajíček, že se

před nimi při jejich debatě předvedu v žonglování. Po hostině se všichni odebrali do jednací-

ho sálu. Jednání začalo. Opět si ale všichni se stavbou nevěděli rady.

Co se ale nestalo? Po pár minutách jsem začal žonglovat. Po chvíli jsem jedno z vajíček vy-

hodil silněji, to odlétlo jako blesk a přistálo Karlovi přímo do vlasů. „Punťo, co jsi to udělal!

Víš, co dalo práce, než mi ten účes upravili? Teď mám na hlavě hotové lepidlo.“ Mezitím, co

jsem se svému rozčilenému vládci snažil omluvit, vstal stavitel ze své židle. Přistoupil ke Kar-

lovi, nabral trochu té lepivé směsi z jeho vlasů, promnul si ji mezi prsty a radostně zvolal:

„To je ale báječný nápad! Přidáme do betonu vajíčka!“



O poklad strýca Juráša

Tato příhoda pomohla najít  řešení stavby, která přinesla Praze nový kamenný most,  poj-

menovaný později po králi Karlu IV. Dodnes tento nádherný most stojí a odolal všem velkým

povodním.

Ondřej Adamec, 8.B

Moje království 

Moje království si představuji velmi moderní, neobyčejné a hlavně sladké. Chtěla bych mít

království sladkostí. Především perníků, lízátek, zákusků, zmrzlin, žvýkaček, čokolád a jiných

cukrovinek. Z perníků by byla moje postel, z čokolády dveře mého pokoje, ze zmrzliny lampič-

ka, lízátka by byly mé obrázky, zkrátka bylo by to mé kouzelné království sladkostí. Chodili by

ke mně všichni kamarádi a všechny mé kamarádky a já bych je vždy podarovala nějakým

mlskem z mého království. Možná by přibrali na váze, ale určitě by byli spokojení a veselí, a o

to větší by mi to dělalo radost, protože by byli součástí mého království. A také bych vlastnila

armádu perníčků jako v pohádce o Shrekovi a ta by mi sloužila. Mí perníčkoví sluhové by mi

v uklízeli v pokojíčku, nosili nápoje a pomáhali mi s domácími úkoly a radili mi. 

Celé moje království by taky mělo mít pořádnou ochranu. To znamená, že kdyby jsem byla

pryč, byl by tam alarm z perníku a tlačítka na něm z lízátek. Brána k mému království by byla

celá z karamelu a kdyby se tam někdo chtěl vloupat, na ten karamel by se přilepil. Cestička k

mému království by byla z Kinder čokoládek a tráva z voňavého marcipánu. Moje zahrádka

by byla celá pokrytá višněmi, které by byly z bonbonů a květiny by byly z barevného želé.

Kmeny stromů v zahradě by byly z hořké čokolády a koruny stromů z voňavých žvýkaček. Tak

toto je moje království, o kterém si každý den sladce sním.  

    Beata Chmelařová, 4.A

Karel  IV.,  křtěný Václav,  se  narodil  14.  května  1316 v  Praze.  Byl  jedenáctý  český král

(1346–1378),  lombardský  král,  římský  král  a  císař  (1355–1378),  arelátský  král  a  hrabě

lucemburský  z  rodu  Lucemburků.  Byl  syn  Elišky  Přemyslovny  a  Jana  Lucemburského.

Zlomenina nožního krčku upoutala Karla na lůžko, kde 29.listopadu 1378 zemřel na zápal

plic. 



Aplikace

A  p  l  i  k  a  c  e

Máme tu pro vás novou rubriku- APLIKACE!

V této rubrice vám dáme tipy na několik zajímavých aplikací. 

You cam make-up

Je hlavně  pro holky a užijete si  s ní  spoustu zábavy.  Je to jednoduché.  Vyfotíte  obličej  svého

kamaráda nebo i sebe a apka Vám pomůže ho upravit.

Crossy road

Je to super hra jak pro kluky tak i pro holky.

Vaším cílem je dojít co nejdál se svou postavičkou přes cestu, kde jezdí auta i vlaky a taky pozor,

abyste se neutopili v řece.

Hádej kdo

S touto hrou si jistě užijete spoustu zábavy, nejen vy, ale taky váš kamarád. Je totiž pro dva.

První si vyberete téma a pak už jen hádáte postavu, kterou vám apka vybere.

        Verča Bělunková a Verča Sklenářová, 7.A

Recenze o hře

Grand theft auto V

Grand theft auto V - co to je? Je to hra, jak jinak že. Hra, ve které si volně běháte po městě, z

pohledu člověka. Samozřejmě si můžete přepínat pohledy. Grant theft auto V je od tvůrců Rockstar.

Jsou tam i zbraně, jinak by to nebylo Grand theft auto. Můžete i vykrádat obchody, atd. V Grand

theft auto jsou i zvířata. Třeba pes. Ale jak vás pes uvidí a je blízko, tak vás napadne. V gta jsou i

výbušné sudy. A můžete krást auta. Můžete si přepínat mezi postavami, mezi Trevorem, Michaelem

a Mikem. Trevor je bezdomovec, Michael je silný a Mike má neprůstřelnou kevlarovou vestu. A co

by to bylo za Grand Theft auto, kdyby tam nebyly mise.

Matouš Zátopek, 3.A



Rekordy

R  e  k  o  r  d  y

Největší tužka

V roce 2007 vyrobil v New Yorku Ashrita Furman se svým týmem největší píšící tužku na světě

během pouhých dvou týdnů. Tužka měřila 23 metrů a vážila 8164 kilogramů. A jako každá správná

 tužka i ona měla gumu.

Nejmenší pták

Kubánský kolibřík je nejmenší ptačí druh na světě. 

Vyskytuje na Kubě a okolních ostrovech. Samičky dorůstají 

průměrné délky 6,12 cm a váží 2,6 gramů, samečci dorůstají 

dokonce jen 5,51 cm a váží pouhých 1,95 g. Průměrné rozpětí křídel je 3,25 cm.

Největší mobil na světě

Vyrobili ho pánové ze Samsungu ve spolůpráci s Cricket Communications. Je to největší funkční

mobilní  telefon.  Je  sice  úplně  k  ničemu,  tedy  pokud  nemáte  alespoň  4,5  dlouhou  kapsu,  ale

posloužil zejména jako marketingový tah a také si vysloužil zápis v Guinessově knize rekordů.

Má rozměry 4,57 x 3,42 metru a hloubkou 74 cm.

Verča Sklenářová a Verča Bělunková, 7.A

Nejdelší věta bez samohlásek:

Chrt pln skvrn vtrh skrz trs chrp v čtvrť Krč. (36 souhlásek) 

Slova obsahující všechny samohlásky:

mateřídoušky

dvacetikoruny

(navíc je v nich každá samohláska právě jednou a samohlásky jsou seřazené přímo v abecedním pořadí)

Absolutně nejdelší česká slova:

nejneobhospodařovávatelnějšími (30 písmen)

nejzdevětadevadesáteroneroznásobitelnějšími (43 písmen) (=těmi čísly, která jdou nejhůře 99x 

roznásobit)  




