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JAKÝ DOBRÝ SKUTEK UDĚLALA
7.A?
Přečtěte si reportáž z akce psanou
rukou redaktorky a přímé účastnice
zároveň!
ČTĚTE NA STRANĚ 3

TECHNIKY RYBAŘENÍ
Vše, co jste nevěděli, ale vědět jste
chtěli! Čtěte o rybaření od vášnivého
sportovního rybáře.
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Slovo úvodem příroda a čas přináší :-) 
 
Užívejte si slunečné jarní dny!
Přeji Vám, ať jste co nejvíce
času venku na čerstvém vzduchu
a ať Vám probouzející se
příroda dodá sílu úspěšně
vstoupit do závěrečného čtvrtletí
tohoto školního roku :-)
 
S úsměvem Vaše šéfredaktorka
Míša Pejchalová

Milí čtenáři a milé čtenářky
časopisu Život školy,
 
jaro je v plném proudu a s ním
přichází i nové číslo. Z našeho
časopisu se již pomalu ale jistě
stal pravidelně vycházející
dvouměsíčník. Jsem moc ráda,
že se nám v tomto vydání
podařilo ulovit skvělé příspěvky
a že jsme oproti minulému číslu

povýšili na 5 stran textu.
 
Toto vydání nese název
Velikonoční, a to především
proto že vychází nyní v období
velikonočních svátků. Nebojte,
i článek o historii Velikonoc zde
naleznete. Ale také několik
příspěvků o jaru - básně,
povídky, zamyšlení. Zahloubejte
se s námi do krás, které jarní

Přišlo jaro na školní zahradu :-)

foto: Michaela Pejchalová, Foto vlevo -
březen; Foto vpravo - duben
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Jarní rybaření
S příchodem jara se začíná také
rybařit. Některé druhy ryb jsou
hájené až do konce května, ale
většinu lze lovit již v dubnu.
Každý rybář se může
rozhodnout jakým způsobem se
pokusí svou ryby ulovit. Může si
vybrat z několika rybolovných
technik.
 
Na plavanou - tato technika je
nejznámější mezi všemi rybáři,
na udici je splávek, který je
vyvážený olůvkem, na konci
návazce je háček s nástrahou.
Na plavanou se chytají
především menší ryby.
 
Na položenou - tato technika je
nejvhodnější pro lov kaprů.
Nástraha s háčkem leží na dně
rybníka, záběr se pozná podle
pohybu policajta, který visí

na vlasci přímo na prutu.
 
Na přívlač - lov, při kterém se
používá jedna udice, která se
drží v ruce. Nástraha se musí
tahat, většinou je to třpytka
nebo umělá rybka.
 
Feeder - lov, při kterém se
používá speciální prut s ohebnou
špičkou, která je jasně viditelná.
Jinak je to podobná technika
jako na položenou.
 
Muškaření - je to lov na umělou
mušku. Rybář pohybuje vlascem
nad hladinou tak, aby si ryba
myslela, že je to živá muška.
 
Každý sportovní rybář každou
ulovenou rybu změří, pohladí
a opatrně pustí zpět do rybníka.
Já to dělám přesně takhle.

foto: Wikipedia SK

autor článku:
ADAM NEIZER

třída 4.C

Přišlo jaro

foto: Pixabay.com

autor: Tadeáš Krupička, 5.C

Jaro se probudilo
a začaly se dít věci.
A hned nás přivítali
ptáci zpěváci.
 
Všechno kvítí kvete,
tomu věřit nebudete.
Je to možné nebo není,
jaro je samé překvapení.

Jaro autorka: Isabela Honzáková, 5.C

Slunce pořád spí a spí,
kdo ho někdy probudí.
Jediný komu se to povede,
je jaro, ono to totiž dovede.
 
Ale probudit slunce to je dřina,
to nestačí sebrat peřina.
Na to se musí chytře, lehce,
opatrně, jemně, bystře.
 
Ale jak na to, to ví jenom jaro:
Je to tajemství, co by
neprozradilo.
Tak dáme jaru trochu času,
počkáme si, jak ta husa klasu.

JARNÍ PRÁZDNINY

foto: Tesař Petr

foto: Petr Tesař

JAVORNÍK, na kterém se mi
líbilo, doporučuji všem.
O pondělní špičce jsme jeli
na JAVORNÍK. Ani moc lidí
nebylo. Při úterním stávání jsme
se těšila na lyže. A ve středu
jsme jeli po obědě do bazénu
přesně do AQUAPARKU
NA ŠUTCE. Moc jsme si to
užili. Ve čtvrtek jsme jeli zase
na snowboard a taťka s bráškouV neděli jsme byli lyžovat na sjezdovce SKI AREAL

foto: Tesař Petr

na lyže. V pátek jsme měli
zajímavé dobrodružství, jeli
jsme do AQUACENTRA
V KOLÍNĚ. Během soboty ráno
jsme jeli na JAVORNÍK, ale
začalo pršet, díky tomu jsme jeli
do AQUACENTRA
BABYLÓNU.

autor článku:
MICHAELA TESAŘOVÁ

třída 6. A
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Dobrý skutek

Děti, mám pro Vás návrh…
Takhle to celé začalo. Jakmile
jsem slyšela tuto větu od nejlepší
učitelky, věděla jsem, že to bude
něco bezvadného. A ano, bylo.
Naše třídní paní učitelka
Fiedlerová přišla
s obdivuhodným nápadem. Bylo
období Vánoc a jí napadlo, že
bychom mohli jako třída darovat
něco na charitu. Rozzářily se mi
oči. Hned se mi to zalíbilo a byla
jsem jednoznačně pro. Jako
zbytek třídy.
Rozhodování bylo poměrně
složité. Každý z nás přišel
s nějakým nápadem, na co
nebo kam přispět.
Návrhů bylo moc, ale nakonec
jsme se rozhodli. Nadace Šance
se nám líbila nejvíce. Pomoct
dětem mladším, starším, ale
i těm, co jsou v našem věku
a rozveselit jim pobyt
v nemocnici. Je to nadace, která
podporuje dětské
hemato-onkologické oddělení
v Olomoucké FN.
Udělali jsme si sbírku. Dávali
jsme hlavně plyšáky. Vybrali
jsme ale i peníze. Byla však
podmínka dát peníze z vlastních
kasiček. Moc mě překvapilo, jak
se všichni s radostí zapojili.
Příspěvek jsme chtěli předat
osobně. Paní učitelka domluvila

foto: Eliška Kučerová

datum naší návštěvy. Bylo to
21.března…
Na výlet jsme se moc těšili.
To ráno jsme odjížděli z Úval
okolo sedmé. Nasedli jsme
do vlaku a vyrazili směr
Olomouc. Cesta byla celkem
dlouhá. Dobře jsme se bavili tak
nám to rychle ubývalo.
Z nádraží jsme tramvají vyjeli
do Fakultní nemocnice. Tam nás
přivítala moc milá staniční sestra
paní Hůlková. Bohužel jsme se
osobně nemohli s dětmi setkat,
protože mají moc oslabenou
imunitu.
S paní Hůlkovou jsme si ale
bezvadně popovídali. Vyprávěla
nám, jak mají děti vyzdobené
pokoje. Někde jsou na zdech
namalovaní pejsci, jinde zase
kočičky. Za dětmi prý dochází
i paní učitelky, které
spolupracují se základní školou.
Učí je všemu, a když se děti
po léčbě vrátí do školy, tak
vlastně nejsou pozadu.
Ale co rodiče ? Mohou být
s dětmi na pokoji ? Tato otázka

padla mezi prvními. Děti
potřebují oporu rodičů. A ano,
mohou být po celou dobu léčby
s nimi.
V malé místnosti, kde byly
výrobky dětí a jejich rodičů,
jsme se potkali s paní ředitelkou
nadace. Bylo tam tolik krásných
věcí, které jsme si mohli koupit.
Vybrala jsem si dvě keramická
srdíčka, která mě okouzlila.
Plyšáky, které jsme vezli
v obřím kufru jsme předali.
Naplnili jsme celý vozík,
na kterém se vytvořila taková
plyšová hora.
Opravdu si nedokážu představit,
jak těžké musí být tohle
všechno. Celé rodině se převrátí
život naruby. Tyto děti jsou
pro mě ty největší hrdinové.
Bojovníci, kteří zápasí s něčím
takřka neviditelným. Obdivuji
i sestřičky a doktory, kteří jsou
veselí, milí a mají trpělivost.
K dětem si vytváří vztah a mají
je rádi. Zeptala jsem se paní
Hůlkové, jestli ji její práce baví.
Odpověděla mi s nadšením
a láskou v očích a klidným,
milým hláskem : „Ano, moc
baví…..“
Moc se mi líbí, že všichni mají
obrovské srdce. Rozdávají
úsměvy a věří v naději…. Jsou
to Strážní Andělé.
Všem moc držíme palce!

autor článku:
KATEŘINA

LISTOPADOVÁ
třída 7.A

Motto
Strach z nebezpečí je tisíckrát
horší, než nebezpečí samo. 
 
D. Defoe

autor článku:
MICHAELA

BAITLEROVÁ
třída 8.A

HISTORIE 
VELIKONOC
Velikonoce jsou křesťanský
svátek na počest ukřižování
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Před Velikonocemi se drží 40
dní půst pro očištění těla. Začíná
masopustem, kdy se lidé
naposledy radují před půstem.
Na masopust se ukládá basa
do ,,hrobu", aby nehrála těch 40
dnů.
 
TEĎ PÁR SYMBOLŮ
VELIKONOC:  
Beránek:  symbol Božího stáda
Kříž:  odsouzení Ježíše na smrt
ukřižováním
Vajíčko:  symbol nového života
Kočičky:  byl jimi vítán Ježíš
v Jeruzalémě
Křen:  utrpení Krista na kříži

Mléko+Med:  dvojjedinost
Krista
tzn. Jidáš= Jidášův provaz
 
K Velikonocům patří i pletení
pomlázek a kreslení kraslic. To
jsou ale NENÁBOŽENSKÉ
zvyky.

foto: www.hobby.idnes.cz

autor článku:
MATĚJ IRA

třída 6.B
autor článku:

DANIEL PANGERL
třída 6.B
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Jaro

foto: www.ireceptar.cz

autor článku:
VIKTORIA NEIZER

třída 3.D
foto: Wikimedia Commons

Jaro je krásné roční období.
Poznáme to podle toho, že
uslyšíme první zpívání ptáčků.
Na konci zimy rostou sněženky
a lidé jsou rádi, že se oteplilo.
Zvířátka vstanou ze zimního
spánku a hledají potravu. Jaro je
první roční období, začíná 22.
března a končí 21.června.
Na jaře rostou hezké a voňavé
kytky a vzduch také krásně voní.
Je to čas výletů do přírody a k

Milé jaro ...
Milé jaro,
 
ahoj.
 
Proč jsi nepřišlo už v lednu, byla
moc velká zima a Vánoce jsou
stejně v prosinci.
 
Ale když už jsi tu, tak kvetou
kytičky.
Ale máš smůlu, teď chci léto,
abych mohla do bazénu.
 
Asi to tak má být, když je zima,
chceš jaro, když je jaro, chceš
léto, když je léto, chceš podzim,
když je podzim, chceš zimu...

autorka: Ema Marešová, 5. C

Ahoj Všem!
Dnes Vám tu vypíšu několik
svých básní, ale než začnu
musím Vás informovat, že jsou
všechny mým vlastnictvím
a pokud je budete někde citovat,
musíte uvést zdroj :) A jdeme
na to:
 
 
 
Umírám
Umírám na nedostatek lásky
a předávkování nenávistí.
Prohlubují se mi vrásky,
snad celý svět jednou zjistí,
že kvůli v písku čáře
není třeba bojovat.
Že mnohem lepší
je někoho milovat.
 
 
 

 
Myšlenky
Když nemůžu dýchat ani se
smát,
topím se v myšlenkách, zda mne
máš rád.
Odcházím do nejistot a tmy,
jak světlé mi nyní přijdou naše
společné dny.
Probírám se pomalu a tma kolem
mne je zázrakem pryč,
prosím až se jednou vrátíš, vše
zlé, co je kolem mne, znič.
 
 
A nakonec tu máme jednu,
kterou někteří z Vás už nejspíš
budou znát, ale protože mne pár
lidí prosilo o text, dám ho sem,
aby bylo možné si jej později
dohledat.
 
 

Zrazené sny
Jak snadné je zničit člověku sen,
zvlášť když na své pobavení
u toho myslíš jen.
Šlapeš po mých myšlenkách
jako po hadrech,
nejspíš ani netušíš, že dochází
mi dech.
Plavu troskami, dusí mne pláč,
když mi dochází, co ty jsi zač.
Otevřu oči, dívám se na tebe,
své nářky s pláčem vykřičím
do nebe.
Jak střípky světa k bledému
světlu zvedám,
pořád ještě nevím, co tu vlastně
hledám.
Chci běžet pryč ale nemohu,
rozšlapal jsi moji oblohu,
a tak jsi s radostí rozšlapal můj
svět.
Budovala jsem ho dlouho a tys
ho zničil hned.

autor článku:
KRISTÝNA TŮMOVÁ

třída 8.A

MacBoook 
Touch Bar 2016

foto: pixabay.com

a elegantní design a svým
vzhledem neurazí. Prodává se
ve dvou barvách a to vesmírně
šedé a stříbrné. Retina displej
má úhlopříčku 15 palců
a rozlišení 2880 na 1800 pixelů.
MacBook má v sobě procesor
Intel Core I7 a dvě grafické
karty Intel Iris Grapichs 530
a AMD Radeon Pro 450. Dále
nabízí Bluetooth 4.2, Wifi
a webkameru. Hmotnost tohoto
notebooku činí 1830 gramů.
U notebooku najdete pohodlnou

foto: maxpixel apple keyboard cena
1500-2500 korun

a podsvícenou klávesnici. Také
tu naleznete 2 velmi silné
reproduktory, které mají až 2,5
krát silnější basy a o 58%
silnější zvuk. Tou nejzajímavější
věcí u nového MacBooku je
samozřejmě Touch Bar, který
nabízí barevné zobrazení
a čtečku otisku prstu. Jistě vás
zajímá cena, ta u tohoto modelu
činí 53 900 - 109 200 korun.

foto: Wikimedia Commons, Cena 2000-
2900 korun

autor článku:
ADAM BERGL

třída 4.C

foto: flickr.com

Legendární značka Apple
nedávno představila svůj nový
model MacBook Pro s Touch
Barem. Nový MacBook
Pro nabízí velmi tenký
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Tajemství jídelny
Na úvod bych chtěla
čtenáře požádat, aby
všechny dotazy, kritiku
a připomínky směřovali
na můj školní e-mail:
romanakova.lucie@zsuvaly.cz
Děkuji a přeji příjemné
čtení.

 

 

V naší jídelně pracuje 8
kuchařek. Tyto
kuchařky zde musí být
už od 6:00 hodin, kdy už
začínají vařit. Jídelníček
se nijak neovlivňuje, ale
připravuje se měsíc
dopředu. S tím že
jednou za dva týdny by
měl být salát. Sladké
není nějak ovlivněno,
a však je k tomu
ve většině případů
mléko a moučník/ ovoce.
U slaného se jako nápoj
podává čaj (slazený,
neslazený), ovoce, saláty
a moučníky. Také záleží
na tom, co je za jídlo.
Pokud je třeba taková
svíčková, tak se k ní
žádná příloha nedává.
Moučníky jsou
připravovány v jídelně.

 

 

Také jste určitě všichni,
co chodíte do jídelny,
zaregistrovali, že nás
navštívili kuchaři. Byli
zde na žádost pana
ředitele. Tito kuchaři
možná uvařili dobře, ale
celkově tento oběd vyšel
na cca 25 000 Kč. Což
normálně oběd vychází

foto: Walco.cz

na cca 15 000 Kč. Také
byl tento oběd vařen den
dopředu, což oni mají
povoleno, ale kuchařky
ne.

 

 

A z vaření se přesuneme
k proudu. Kuchařky
vaří na plynu. Ale pokud
vypadne proud, sporák
se nepustí, jelikož se
zapíná přes elektřinu.
,,Bez elektřiny není nic.“
Řekla paní Dudová.
Během rozhovoru padlo
téma stará vs. nová
jídelna. Paní Dudová
řekla, že i když je
jídelna větší
a prostornější, je prý
málo vařičů. Jelikož se
do trouby vejde jen 12
plechů a musí se počkat,
než se uvaří. Možná si
někdy říkáte, proč je ta
ryba/ maso tak
vysušené. Je to proto, že
se dovařuje při výdeji
a kuchařky tu rybu/
maso nemohou vyndat
z trouby, aniž by nebylo
hotové. A toto
dovařování může trvat
jen 3 hodiny, proto také

foto: www.ka-architekti.cz

nejde prodloužit výdej
jídel.

 

 

A co takové objednávky
a platby? Někdy se
stane, že zapomenete dát
ULOŽIT, a to je chyba.
Pokud toto tlačítko
při objednaní/ zrušení
jídla nedáte, tak se to
nepošle a oběd se
nezmění/ propadne.
A však jídelna se snaží
vyjít co nejvíce vstříc.
Jako například já.
Nedávno jsem tam
nechala klíče. Když jsem
to zjistila, šla jsem zpět
a paní Dudová mě
ochotně přijala
a nechala mě tam chvíli,
jestli se nenajdou.
Bohužel se nenašly a ani
se najít nemohly,
protože mi je vzal
spolužák a druhý den mi
je předal.

 

Na závěr bych chtěla
říci, že i když se ne

všechno jídlo podaří, tak
bychom měli být rádi, že
tady jídelnu a kuchařky
máme.

autor článku:
LUCIE ROMAŇÁKOVÁ

třída 7.A


