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ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍKKK………   

Vážení čtenáři, milé čtenářky, 

Škola, škola, 

to je námět, v jehož duchu se, milí čtenáři a čtenářky, ponese celé číslo časopisu. A proč právě 
tohle téma? V roce 1912 byla totiž budova školy postavena, a pokud správně počítáte, letos je 
to právě 100 let, co tahle budova existuje. Proto téma, třetího čísla Školnovin, bylo víc než 

jasné. A co se v něm dočtete? Jednotlivě Vám představíme současné třídy a jejich učitele, čeká Vás 
zajímavé čtení o škole v přírodě, výtvarné soutěži, úklidu obce a sběru papíru, představíme sportovce a 
sportovkyně naší školy, budeme Vás informovat o akcích, které škola plánuje, dozvíte se, jak si představují 
školu snů některé z našich (vašich) dětí, výjimkou nebude rozhovor, tentokrát, s paní učitelkou Irenou 
Kapustovou, která v minulém měsíci navštívila Lotyšsko. Také se pobavíte u sudoku a nasmějete u perliček 
ze školních lavic a mnoho dalšího. Doufáme, že Vám další číslo našich Školnovin přinese mnoho zajímavých 
informací a zábavného počtení. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báseň o škole od žákyň 8. třídy: 

Co máme říct o škole? 

Je tam všechno v pohodě. 

Už sto let nám stojí 

a výročí slaví. 

Učitelé, spolužáci, 

každý mají svoji práci. 

Rádi se učíme, 

ale občas lajdačíme. 

Ve škole je legrace, 

i když nás někdy zaskočí hospitace. 

Naše škola ta je nej 

a v ní je nám hej! 

 

 

Redakční rada: 

Mgr. Tomáš Mlčoch 

Mgr. Eva Martyčáková 

Mgr. Simona Mikulicová 

Mgr. Gabriela Hanáková 

Mgr. Vít Pjajčík 
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PPPŘŘŘEEEDDDSSSTTTAAAVVVUUUJJJEEEMMMEEE   TTTŘŘŘÍÍÍDDDYYY………

1. TŘÍDA – MGR. JANA JANOŠKOVÁ 

 

Tak Vás opět zdravíme my -  žáčci  1. ročníku. Ani jsme 

se nenadáli a pomalu máme za sebou konec školního 

roku a také 1. třídu. Naučili jsme se pěkně číst, psát, 

počítat, ale také jsme našli ve škole spoustu kamarádů.  

I naše spolužačka Gua-Maral, která se v srpnu 

loňského roku přistěhovala až z dalekého Mongolska, a 

téměř nám nerozuměla, zvládla tento školní rok na 

jedničku.  Máme za sebou jarní Školu v přírodě na 

Všemině, kde jsme strávili, někteří z nás poprvé, 

několik dní bez rodičů.  Před námi je ještě školní výlet 

v Luhačovicích, vysvědčení a prázdniny, na které se 

všichni moc těšíme.  

2. TŘÍDA – MGR. MARTINA HATLÁKOVÁ 

Jsme druháci. Je nás celkem 18 dětí, 13 chlapců a 5 

děvčat. Vzhledem k převaze kluků asi nikoho 

nepřekvapí, že nás nejvíc zajímá sport. V naší třídě je 

řada výborných fotbalistů – Jakub, Viktor, Tom, David 

a florbalistů – Jirka a Honza. Máme i moc šikovnou 

gymnastku Aničku. Ve výtvarných soutěžích nás 

reprezentuje Peťka, Nela a Diana. O zvířata se zajímají 

Tom, Štěpán, Sabina, Michal a Marek. Filip zná 

všechny hrady a zámky v okolí. Z Dominika možná 

jednou bude pilot letadla a Mirka zase přitahují vlaky. 

Jsme veselá třída, zajímá nás všechno nové a hlavně – 

jsme dobří kamarádi a navzájem si pomáháme.  

3. TŘÍDA – MGR. MARTINA HABARTOVÁ 

Třída třeťáků má 14 žáků, 10 chlapců a 4 děvčata. Od 

pololetí k nám přibyla nová spolužačka Andrejka 

Hanusová. Všichni jsme se snažili, aby se u nás co 

nejdříve ,,zabydlela“ a aby se jí v Ostrožské Lhotě 

líbilo. Převyšující počet chlapců napovídá, že jsme 

třída ,,živá“ a aktivní a to hlavně o přestávkách. Proto 

svou energii vkládáme do celoroční soutěže 

,,Aktivity" a do pololetní sportovní soutěže 

o,,Nejlepšího sportovce"! Tím se stal Petr Bachan. 

Petr je také nadějný virtuos, ve svém věku stačil 

vyhrát krajské kolo ve hře na trubku. Mezi sebou 

máme i další sportovce, Honza a Tom hrají tenis, 

Vašek, Martin a Petr florbal. Letos se nám dařilo i na 

poli matematiky. Vašík Radoch byl vůbec 

nejúspěšnější v ,,Matematickém klokanovi" z naší 

školy. V umělecké oblasti také nezaostáváme. Šest z 

nás navštěvuje místní pobočku - ZUŠ Uherský Ostroh 

a folklorní soubor Kameňáček. Jsme dobrá parta 

kamarádů a dokážeme si navzájem pomáhat. 

 

 



ŠŠKKOOLLnnOOVVIINNYYYY                                Jaro 2012 
 

MAS Ostrožsko a Horňácko, a.s. 

„Školy pro venkov“                  - 4 - 

PPPŘŘŘEEEDDDSSSTTTAAAVVVUUUJJJEEEMMMEEE   TTTŘŘŘÍÍÍDDDYYY………

4. TŘÍDA – MGR. SIMONA BOČKOVÁ 

 

Naše třída nepatří mezi nejpočetnější na škole, je nás 7 

chlapců a 3 děvčata. Od ostatních se lišíme tím, že 

máme dvě paní učitelky. Celý školní rok se snažíme 

věnovat nejen vzdělávání, ale i společné zábavě. Aby 

nás učení více bavilo, zapojili jsme se i letos do 

celoroční vědomostní soutěže. Během celého roku 

sbíráme za dobře vyplněné úkoly body, které se sčítají 

a rozhodnou o celkovém umístění. Na konci školního 

roku nás pak čekají diplomy a odměny. Tato forma 

výuky nás baví, je zábavná a soutěživá a jak se ukázalo 

z minulých let i efektivní. Velmi nás baví také 

projektové dny jako Halloween či Christmas, které 

nám více přibližují zvyky a tradice anglicky mluvících 

zemí. Během školního roku jsme se zúčastnili spousty 

vědomostních a sportovních soutěží, kde jsme dokázali 

i zabodovat. Samozřejmě jsme vyrazili i mimo 

Ostrožskou Lhotu a poznali spoustu zajímavých míst. 

Tento rok je pro nás výjimečný tím, že jsme absolvovali 

výuku na Dětském dopravním hřišti a mnozí z nás se už 

brzy stanou majiteli cyklistického průkazu. 

Samozřejmě už vnímáme blížící se prázdniny, ale ze 

všech sil budeme bojovat o dobré vysvědčení, aby ten 

vstup, do tolik očekávaného volna, byl o to veselejší. 

 
 
 
 
 
 
 

5. TŘÍDA – MGR. IRENA KAPUSTOVÁ 
 
 
 
 
 
 

 

P ř á n í  p r o  š k o l u  

1 0 0  l e t  n a š e  š k o l a  s t o j í ,  
ž á c i  d o  n í  r á d i  c h o d í .  

Š k o l a  s l a v í  u ž  1 0 0  l e t ,  
p ů j d e m e  j í  p o p ř á t  h n e d .  
P ř e j e m e  j í  ž á k y  c h y t r é ,  

a ť  s e  u č í  č í s t i  r y c h l e .  
N a š e  m a l á  š k o l i č k o ,  

p ř e j e m e  t i  š t ě s t í č k o .  
D o  d a l š í c h  l e t  h o d n é  ž á k y ,  

a ť  d á v á š  j e n  d o b r é  z n á m k y .  
 
 

 
6. TŘÍDA – MGR. VÍT PJAJČÍK 
 

 

Tak co myslíte, co z nás bude ….? 
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PPPŘŘŘEEEDDDSSSTTTAAAVVVUUUJJJEEEMMMEEE   TTTŘŘŘÍÍÍDDDYYY………

7. TŘÍDA – MGR. GABRIELA HANÁKOVÁ 

Co se nám líbí na naší třídě? 

Ve třídě se mi líbí, že tady máme interaktivku, že jsme 
si třídu tak hezky nazdobili a že tady máme stolní 
fotbal. Nelíbí se mi, že tady máme tu starou nefunkční 
televizi a že jsou židle u interaktivky nepohodlné - 
nedá se na nich sedět delší dobu. Mohli bychom tady 
mít hezčí závěsy.                       -Nikola Balogová- 

V naší třídě se mi celkem líbí. Máme tady stolní fotbal 
a interaktivní tabuli. Taky se mi líbí, že máme naši třídu 
hezky nazdobenou našimi obrázky. Nelíbí se mi naše 
nefunkční stará televize. Chtělo by to novou - na 
interaktivce se blbě dívá na filmy. Potom se mi nelíbí 
židle u interaktivky, protože jsou moc nepohodlné. 
Nedá se na nich sedět delší dobu. Mohli bychom tu mít 
žaluzie, protože záclony se nedají zatáhnout dolů a 
potom na nás svítí.                -Monika Valčuhová- 

Na třídě se mi líbí, že má záclony, protože je každá 
třída nemá a i koupený stolní fotbal. Interaktivní tabuli 
mít ve třídě je taky plus, protože se pořád nemusí 
přecházet.                        -Mirek Machala- 

Nejvíce se mi v naší třídě líbí interaktivní tabule a také 
stolní fotbal. Nevýhodou je, že nemůžeme o 
přestávkách hrát fotbal. Líbí se mi ještě v naší třídě 
dobrý kolektiv, se kterým se docela dobře doplňujeme. 
             -Roman Janoušek- 

Ve třídě se mi líbí interaktivní tabule a stolní fotbálek a 
to, že je tu sranda. Nelíbí se mi to, že tady nemůžeme 
hrát fotbal.                                   -Jirka Martyčák- 

Na naší třídě se mi líbí zábava v ní a učení, které se 
učíme, stíhám, ale radši bych se neučila. O přestávkách 
se zabavíme a při učení se trochu bavíme. Jenom se mi 
nelíbí, že se musíme stěhovat z jedné třídy do druhé. 
Naši třídu mám jinak celkem ráda.                         
        -Renata Chmelařová- 

V naší třídě se mi líbí nové závěsy, které zabraňují 
tomu, aby mi svítilo do očí. Jinak bych sem přidala pár 
květin, které mě baví zalévat. Jediné, co se mi ve třídě 
nelíbí, je televize, která nefunguje (vyměnila bych ji za 
novou).                             -Iva Bachanová- 

V mojí třídě jsem spokojená. Závěsy, co vyrobila paní 
učitelka Hanáková, se mi velmi líbí, a když svítí slunce, 
tak na nás s Ivčou nesvítí. Kdybych mohla v naší třídě 
něco změnit, asi by to byla nová televize, abychom se 
mohli na něco dívat a nemuseli bychom zatahovat 
zadní závěsy, aby bylo dobře vidět na interaktivní 
tabuli.              -Eva Marýzková- 

 

8. TŘÍDA – MGR. SIMONA MIKULICOVÁ 

Ondra Radoch, Dáša, Terka, Aneta, Anežka, Kika, 

Ondra Nymburský, 

Jirka, Mirek, Adriana, 

Andrea,  to jsme my - 

žáci 8. třídy. Naší 

třídní je paní učitelka 

Mikulicová, která nás 

učí český jazyk, 

hudební a občanskou 

výchovu. Myslíme, že v naší třídě panují dobré 

vztahy, vzájemně si pomáháme, a i když mezi námi 

někdy vzniknou neshody, snažíme se je v klidu 

vyřešit. Co se týče předmětů, tak každý z nás vyniká 

v něčem jiném. Někdo je nadaný spíše sportovně 

nebo umělecky, někomu jdou humanitní či 

matematické předměty. Zažíváme spolu hodně 

legrace, hlavně o přestávkách, kdy jeden druhého 

škádlíme a mezi sebou vtipkujeme. V nejbližší době 

nás čeká zájezd do Budapešti a výlet do lanového 

centra Baldovec, na který se všichni moc těšíme. 

9. TŘÍDA – MGR. MONIKA SLUNEČKOVÁ 

Devátá třída, to znamená 7 chlapců, 8 děvčat a každý 

jiné povahy. Spolu jsme zažili dobré i zlé časy. Ačkoliv 

jsme se několikrát nemohli dohodnout, jsme dobrý 

kolektiv, který jsme utužovali na školních výletech a 

exkurzích. Během devíti let se nám podařilo nasbírat i 

pár úspěchů ve sportovních soutěžích. Jsou mezi 

námi dobří běžci, střelci i hráči ve volejbale a 

florbale. Tento rok je naším posledním na základní 

škole. I když si to někteří z nás nechtějí přiznat, bude 

se nám určitě stýskat. Teď už bude jenom na nás, 

jakým směrem se v budoucnu vydáme. 
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AAAKKKCCCEEE   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY………

ŠKOLA V PŘÍRODĚ „FILIPOV 2012“ 

Původně plánovaný termín Školy v přírodě pro děti z 

3.–5.třídy byl kvůli nedostatku sněhu odložen. Proto 

jsme vyjeli na naše pobytové vyučování až v polovině 

dubna. Letošním tématem bylo „Safari“ a celé čtyři 

dny, strávené v okolí hotelu Filipov, jsme se věnovali 

zvířatům a jejich životu. Každý den jsme se dověděli o 

jednom ohroženém zvířecím druhu a po správném 

zodpovězení soutěžních otázek čekala na pozorné 

posluchače odměna. Během pobytu proběhla „Africká 

olympiáda“, kde jsme mohli měřit své síly v rychlosti, 

vytrvalosti i obratnosti. V bazénu, který jsme měli 

možnost denně využívat, se zase utkali o medaile 

nejrychlejší plavci. V talentové soutěži ukázali své 

umění zpěváci, vypravěči, tanečníci i kouzelníci a 

nechyběla ani tradiční soutěž o nejzajímavější 

karnevalovou masku. Podnikli jsme také celodenní 

„putování divočinou“, jehož cílem byla návštěva 

větrného mlýna v Kuželově a rozhledna v Javorníku.  

 

Počasí nám přálo, a tak jsme si celou dobu užívali také 

hřiště u hotelu a jeho okolí. Všichni účastníci se nebáli 

absolvovat „Pašeráckou stezku odvahy“ a na památku 

si odvezli také vlastnoručně vyzdobené tričko. Na závěr 

pobytu jsme se rozloučili s páťáky,  kteří s námi byli 

letos naposled  a přejeme, aby se jim v příštím školním 

roce dařilo na druhém stupni. Všechny děti bych chtěla 

za celý pobyt velmi pochválit, paní učitelkám S. 

Bočkové a J. Janoškové děkuji za spolupráci při 

organizaci a bezproblémový průběh a budeme se těšit 

na Filipov zase za rok.           -Eva Martyčáková- 

KOŠÍK PLNÝ ROZUMU 

Žáci naší školy se zúčastnili celonárodního turnaje v 

deskové hře s názvem "Košík plný rozumu". Jedná se 

o druhý ročník, kterého se zúčastní deset škol z 

každého kraje. Tato akce pod záštitou Ministra 

zemědělství ČR je snahou zábavnou formou ukázat 

dětem, jak mají přistupovat k různým druhům 

potravin, na co mají dávat pozor a jak dbát o zdravé 

stravování a životní styl. Pomocí hry tak děti získaly 

nové poznatky i z oblasti zdravé výživy. Deskové hry a 

jejich pravidla se naučily nejprve paní třídní učitelky a 

potom i jejich žáci. V posledním březnovém týdnu 

probíhala třídní kola mezi dětmi 2. - 5. ročníku. Po 

několika kolech bojů nakonec každá třída znala svého 

vítěze, jenž nás bude reprezentovat v krajském kole 

turnaje. Ten proběhne v Uherském Hradišti a naši 

hráči budou bojovat proti devíti dalším školám 

z kraje. Vítězové krajských kol dále postupují do 

velkého finále, které se bude hrát v Praze. A kteří naši 

hráči nakonec stanuli na pomyslných stupních vítězů? 

2. třída: 

1.Tomáš Mazurek 

2.Viktor Křivák 

3.Dominik Turčinek 

3.třída: 

1.Jan Chudík 

2.Kryštof Gabriel 

3.Adéla Novotná 

4.třída: 

1.Eliška Hodulíková 

2.Lucie Pavlasová 

3.Ondřej Novotný 

5.třída: 

1.Roman Matuštík 

2.Adéla Páčová 

3.Lukáš Beňo 

Všem moc gratulujeme a budeme držet palce při 

bojích v krajském kole. Více fotografií z této akce 

najdete na stránkách školy – www.zsol.cz 

         -Eva Martyčáková- 
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AAAKKKCCCEEE   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY………

2. TŘÍDA: PLAVÁNÍ 

 

Od začátku druhého pololetí začali jezdit naši žáci opět 

do bazénu v Uherském Brodě, kde probíhá povinná 

plavecká výuka prvňáků, druháků a třeťáků. Své první 

společné setkání s vodou si už vyzkoušely také děti 

z naší mateřské školy, které absolvují tamtéž 

předplaveckou výuku. Obsahem výuky plavání je učivo 

obsažené v rámcových vzdělávacích programech ZŠ. 

Výuku vedou zkušení a speciálně vyškolení instruktoři 

plavání, kteří rozvíjí u dětí kladný vztah k vodě, 

nacvičují základní plavecké dovednosti - dýchání do 

vody, potápění, splývání, skoky. K dětem přistupují 

individuálně, dle schopností jednotlivých dětí. U žáků, 

kteří již plavou, zdokonalují techniku plaveckého 

způsobu. Plavecká škola Uherské Hradiště, která 

zaštiťuje tuto aktivitu, nabízí v rámci Dnů otevřených 

dveří rodičům možnost navštívit plavecký bazén a 

vidět své děti přímo při výuce. Na závěr půlročního 

kurzu obdrží každý MOKRÉ VYSVĚDČENÍ, které je 

přehledem jeho plaveckých schopností.Více fotografií 

z této akce najdete na stránkách školy – www.zsol.cz 

         -Martina Hatláková- 

 

 

SLAVÍČEK 

 

Šikovní zpěváci z naší školy se pravidelně účastní 

pěvecké soutěže v interpretaci lidových písní pod 

názvem „Zazpívej, slavíčku“. Cílem soutěže je získat 

přehled o výrazných pěveckých talentech mezi dětmi 

mateřských a základních škol. Nejúspěšnější 

interpreti mají možnost spolupracovat s předními 

cimbálovými muzikami v okrese. Nejdříve proběhla 

v hodinách hudební výchovy třídní kola a v pátek 

16.března 2012 se čtyři žáci naší školy zúčastnili 

oblastního kola pěvecké soutěže ,,Zazpívej, slavíčku 

2012“. V kategorii 5. a 6. tříd, v silné konkurenci mezi 

30 soutěžícími, podali velmi pěkný výkon Tomáš 

Hodulík a Lucie Bachanová. V mladší kategorii 3. a 

4.tříd, mezi 25 zpívajícími, se neztratili ani Martin 

Bachan a Eliška Hodulíková. Všechny soutěžící 

chválíme za vzornou reprezentaci školy a přejeme 

hodně radosti z dalšího zpívání.   

    -Martina Habartová- 
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ŠKOLA“ 

Výtvarná soutěž žáků je letos spojena s oslavami 100. 

výročí školní budovy, proto bylo téma jasné – škola. 

Jak se podařilo zúčastněným jedenácti školám pojmout 

tuto výzvu, mohla posoudit porota již ve čtvrtek 

3.května, kdy proběhlo vyhodnocení plošných i 

prostorových prací. Sešlo se několik opravdu zdařilých 

výkresů i prací z keramiky a jiných materiálů. V jednom 

případě, a to u II.kategorie, byla udělena dvě oceněná 

první místa jedné soutěžící za dva různé výkresy. 

Soutěž je rozdělena do tří kategorií podle věku dětí a 

dále na dvě části – prostorové a plošné práce. Svá díla 

nám letos zaslaly školy z Buchlovic, Kunovic                 

(U Pálenice), Ostrožské Nové Vsi, Uherského Ostrohu, 

Dolního Němčí, Mařatic, Starého Hrozenkova, Starého 

Města, Zlechova a Kostelce u Holešova. Všem 

děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci. 

ZŠ a COŠ v Ostrožské Lhotě, kteří jsou vyhlašovateli 

soutěže, také letos odměnili nejlepší výtvarníky 

diplomem, dárkem a příjemnou slavnostní atmosférou 

při vernisáži všech prací. 

Kompletní výherní listinu najdete na našich webových 

stránkách, www.zsol.cz, kde jsou také fotografie 

z přípravy výstavy a slavnostní vernisáže. 

Tady vám představujeme vítěze jednotlivých kategorií 

a jejich díla: 

I. kategorie – výkresy 
1. místo Michal Novotný ZŠ Buchlovice 

 
 

 

I. kategorie – prostorové práce 
1. místo Radek Zalubil ZŠ Uherský Ostroh 

II. kategorie – výkresy 
1. místo Lucie Zalubilová ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota 

 
 

 

II. kategorie - prostorové práce 
1. místo Veronika Pavlíčková ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota 

 

III. kategorie – výkresy 
1. místo Šimon Matúšů ZŠ Uherský Ostroh 

 
 

 

III. kategorie - prostorové práce 
1. místo Kristýna Gabrielová ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota 
 

Oceněné kolektivní práce: 
 

  
 

Školní družina a chlapci ze 4.-5.třídy 
ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota 
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JARNÍ ÚKLID NAŠÍ VESNICE 

Den před druhým 

květnovým 

státním svátkem 

se žáci naší školy, 

prvního i druhého 

stupně, společně 

s učiteli vydali 

uklízet Lhotu. 

Každé třídě byla 

přidělena lokalita, 

ve které měly děti úklid provést. Při úklidu se používaly 

rukavice a igelitové pytle, do kterých byl nepořádek 

umístěn. Na konci této pořádkové činnosti byla velká 

spokojenost jak na straně obyvatel Ostrožské Lhoty, 

tak nás dětí, že jsme mohly přispět ke zlepšení naší 

obce. 

ŽÁCI A FINANČNÍ GRAMOTNOST 

Soutěž je organizována pro základní a střední školy ve 

znalostech v oblasti finanční gramotnosti. Je celostátní 

a soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií, ve kterých 

můžou zúčastnění postupovat do čtyř kol. Školní, 

okresní a krajské kolo probíhá prostřednictvím 

webových stránek, kdežto celostátní finále bude 

uskutečněno v České národní bance v Praze. 

Naše škola se samozřejmě do této soutěže zapojila.   V 

okresním kole ji reprezentovala Pavlína Břoušková, 

Martina Bahulová a František Kotačka.  

 

BUDAPEŠŤ 

 

Druhou středu v květnu si žáci naší školy zpříjemnili 

den a to zájezdem do Budapešti. Program, kterého se 

zúčastnili, se nazýval „Budapešť- dunajská perla“. 

Navštívili spoustu zajímavých míst a památek jako 

např. v Budíně Královský palác, Turul, Matyášovu 

fontánu, chrám sv. Matyáše, Rybářské bašty, sochu 

sv. Štěpána. V Pešti zase náměstí Hrdinů, Památník 

Milénia, Anonymus, historické metro, 

Vajdahunyádský hrad, chrám sv. Štěpána, Parlament, 

Váci utca. Ze zájezdu jsme se vrátili až po půlnoci, 

nicméně výlet za to určitě stál. 

 

SBĚR PAPÍRU 

V červnu chystáme ve spolupráci s obecním úřadem 

další akci, tentokrát, jak už bývá  ve Lhotě zvykem, 

sběr papíru. Tímto prosíme všechny, kteří mají 

doma nepotřebné papíry, časopisy, aby je svázali a 

připravili v den sběru před svůj dům. Výtěžek 

poputuje na konto školou adoptované dívky Steffi 

v rámci projektu Adopce na dálku. Předem všem 

občanům děkujeme za spolupráci ! 
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JARO V DRUŽINĚ 

Jaro patří k nejkrásnějším obdobím v roce, a že si ho 

společně s dětmi užíváme i ve družině dokazuje 

přehled akcí:  

Soutěže: 

• Nejveselejší klaun 

• Nejveselejší sluníčko 

• Nejzajímavější stavba  

Besedy:  

• Jak si říkáme? 

• Každý z nás patří do nějaké rodiny 

• Mezinárodní den dětské knihy (H. Ch. 

Andersen) 

Pranostiky, pořekadla a hádanky s jarní tematikou 

Divadélko 

Velikonoční malování 

Hrajeme si na zahradě 

Výzdoba družinky 

Vyráběli jsme 

loutky, tulipány z odpadových materiálů, z lepenky, 
malovali jsme akvarelem a akrylem, kreslili tuší, 
kašírovali 
 

 

A PROČ CHODÍME RÁDI DO DRUŽINY: 
 

Ve družině je sranda. A mám tam moc kamarádů a 
také dva neposlušné kamarády. Rád si ve družině 
hraju.                        -Dominik Turčinek- 

Do družiny chodím ráda, protože si v ní hrajeme, 
vyrábíme, soutěžíme a občas chodíme na zahradu. 
Kdyby se družina počítala do hodin, bavila by mě ze 
všeho nejvíc.          - Anna Pavlíčková- 

Ve družině je hezky. Někdy si pouštíme pohádky a 
chodíme na PC. Hrajeme si v herně.  
        -Petra Hensirovská- 

 
 

Rád si ve družině hraju se zvířátky a ještě si rád 
prohlížím knížky.              - Ondřej Turčin- 

Družinu mám ráda, protože tam mám kamarády. 
Naše paní učitelka s námi hodně vyrábí a je moc 
hodná. Vyrobili jsme abecedu. Družina je nej nej 
nejlepší, a proto jim mám ráda.     - Andrea Hanusová- 

Ve družině mě baví kreslit a vybarvovat a také si hraju 
s Marečkem. A nejvíce mě baví televize.  
               - Diana Trněná- 

Ráda chodím do školy. Ve družině si hrajeme a 
vyrábíme. Ve družině mám moc kamarádek. Ráda 
soutěžím.                 - Gua – Maral- 

Ráda chodím do školy a ráda cvičím. Mám moc 
kamarádek a ráda kreslím a soutěžím.   
                  - Nela Trněná- 
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VYPRÁVĚNÍ O ŠKOLE 

V následujících řádcích jsou příběhy, které žáci 
vymýšleli ve slohové výchově. 

 

Škola snů 

V Ostrožské Lhotě v roce 1912 byla 
založena škola. Nejprve byla malá, ale 
časem se zvětšovala a přibývali i žáci a 
prostřídalo se tu mnoho učitelů. Jednou 
se stalo, že přepadli školu a zabili všechny 
učitele před školou. Pak nikdo dlouhou 

dobu nechtěl učit v Ostrožské Lhotě, až po deseti 
letech se našlo pár odvážných lidí. Potom přišla druhá 
světová válka, škola byla obsazena Němci, učitele zase 
pozabíjeli, když skončila druhá světová válka, zase došli 
Rusi a nutili všechny učit se ruštinu. Lidé v Ostrožské 
Lhotě se s tím nesmířili a vyházeli všechny Rusy z oken, 
vzali si zbraně a bránili se do posledního dechu, ale 
když dojeli ruské tanky, neměli žádné děla a Rusové 
rozbili všechny domy i školu.       -David Bílek- 

Duch ve škole 

 

 

 

 

Jednoho dne, pátek třináctého, se ve 
škole pravděpodobně objevil duch. Děti 
říkaly, že prý ho viděly v chlapeckých 
šatnách. Byl tam asi hodinu než vyletěl 
nahoru, proletěl  stropem a zmizel. Skoro 
nikdo si nevšiml, že nefungovala elektřina, 

jak jsme sledovali ducha. Za týden se objevil znovu, ale 
ve čtvrté třídě. Vznášel se nad první lavicí u okna. 
Tentokrát tam byl jen chvíli. Potom proletěl oknem 
ven a stoupal vzhůru až zmizel. Den poté byli do školy 
přivoláni experti na duchy. Byli tu dva týdny než to 
vzdali. Nic se pak nedělo, až do dalšího roku, kdy se 
objevil v jídelně a poletoval do kola strašně velkou 
rychlostí. Najednou se zastavil, venku se seběhla bouře 
a duch zmizel. Bouře hned zmizela s duchem. Všechno 
bylo rozbité a polámané, byl tam velký nepořádek. A 
to bylo naposled, kdy ho někdo spatřil. Od té doby se o 
něm jen vypraví, třeba ho ještě někdo někdy zahlédne. 
Kdo ví, jestli to byl ten samý duch nebo pokaždé jiný. 
      -Radim Horák- 

Škola 

Žákům a učitelům končí přestávka. Paní 
učitelka rozdává testy z českého jazyka, 
měli všichni trojky i čtyřky. Některé třídy 
byly na školním výletě a ostatní se něco 
málo učily. Asi týden před vysvědčením 
se to stalo. Budova se začala třást. 

Všichni utíkali dveřmi, okny. Ihned byli zavoláni 
policisté, hasiči a záchranná služba. Žáci museli jít 
domů, učitelé pomalu odjížděli svými auty domů 
kromě pana ředitele. Místo činu se prošetřuje. 
Vysvědčení dostaly děti na obecním úřadě, dostali 
také oběd a začínají prázdniny. Škola se pomalu 
začíná obnovovat. Policisté našli viníka. Byl to nějaký 
chlápek z Uherského Hradiště a starosta Kunovic, 
kteří pod školou vrtali zlato. Spolu zaplatí nové okna, 
střechu, lavice, židle atd. Částka je 2 555 131 Kč. Jestli 
to nezaplatí do měsíce, částka se zdvihne o 5 600 Kč. 
Za svůj čin (až zaplatí částku) budou ve vězení a 
starosta bude odvolán a nikdy už nemůže být v 
politice.                    -Martin Dufka- 

Hrozivá škola 

V úterý jsme v kroužku Fy-che-pra dělali 
pokus a pan ředitel, kterého máme na 
kroužek, nás požádal, abychom zašli pro 
malý květináček do školního sklepa. Jak 
jsme hledali ten malý květináček, uviděli 
jsme něco zajímavého, a tak jsme vešli 

do tmavé místnosti školního sklepa. Najednou Jirka o 
něco zakopl, zvedl se, a pak se rozhlédl kolem sebe a 
uviděl samé staré počítače. Pak jsme všichni vešli do 
místnosti. Minutu jsme se rozhlíželi a v rohu 
místnosti jsme uslyšeli strašidelný pískot. Jirka se 
podíval do skulinky, odkud vycházel pískot a 
najednou zmizel. Na obrazovce jednoho z počítačů 
jsme uviděli Jirku, jak je v druhohorách. Viděli jsme, 
jak Jirku málem snědl TYRANOSAURUS REX. Po deseti 
minutách Jirka vyšel z monitoru počítače a všichni 
jsme ho rádi viděli. Po chvíli jsme pomalu odcházeli 
pryč ze sklepa. Najednou jsme se zastavili a nemohli 
jsme se hnout z místa, po pěti minutách jsme vyšli ze 
sklepních dveří a všechno dobře dopadlo.  
      -Patrik Trčka- 
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Soví škola 

Říká se, že v naší škole žily sovy, ale jaké? 
Víte zlé i hodné. A víte, kde žily? No přece 
na půdě. A tam se samozřejmě učily jako 
všichni. Ale ty zlé sovy to nebavilo, 
protože pořád dostávaly poznámky. A 
taky jim vadilo, že jim pořád paní učitelky 

a páni učitelé dávali písemky. A také je nebavilo sedět 
šest hodin v lavici. A ty hodné sovy, to všechno bavilo, 
ty si říkaly, že budou mít něco do života a že budou 
nějak vzdělané. A že taky budou chytré, tak budou mít 
víc kamarádů než třeba například popelář. Ovšem, že 
je bavilo zdobení školy a přitom zdobení byla sranda. 
Smáli se a zpívali si. Ale ty zlé sovy to nebavilo a pořád 
ty hodné sovy pomlouvaly a hodné sovy pomlouvali ty 
zlé, a tak se pomlouvali navzájem. A ty zlé sovy říkaly, 
že ty hodné sovy jsou blbé. A tak se pořád dohadovaly 
a nakonec těm zlým sovám došlo, že by mohly být taky 
chytré, aby měly dobré známky a dostaly se někam na 
školu. Nakonec se ty zlé i hodné sovy začaly spolu bavit 
a zdobily spolu školu a měly se rády.   -Anna Krátká-                                        

Škola snů podle žáků 9. třídy 

Já si představuji školu snů takhle: Mělo by se učit, co 
bych chtěl. Na oběd bychom měli chodit ve 12 hodin, 
poté bychom se zase učili. Škola by měla začínat v 9 
hodin. Tak bych si představoval školu snů.  
              -František Pavlas- 

Moje škola snů by byla hlavně zábavná. Byly by tam 
použity moderní technologie a učení by bylo podáváno 
zábavnou formou, aby bavilo i žáky, ale i učitele. 
Chodili bychom na nejrůznější vzdělávací exkurze. V 
nabídce bychom měli nejrůznější kroužky, aby se každý 
mohl věnovat tomu, co chce. Na obědě bychom si 
mohli vybrat z více možností  - podle chuti. Byla by to 
ta nejlepší škola snů.                -Šárka Těthalová- 

Moje škola snů by měla svoji vlastní velkou kuchyň a 
učilo by se v ní vaření. Hned vedle školy by byla 
sportovní hala. Třídy by byly rozděleny nejen podle 
nástupu do první třídy, ale také podle známek, aby ti 
šikovnější nebyli brždění těmi ostatními.  
           -František Kotačka- 

Moje škola snů by byla stejně velká jako ta naše, jen by 
byla barevnější, měla by navíc ještě zelenou barvu. 
Třídy by byly taky barevné. V každé třídě by byla jedna 
interaktivní tabule. Žáci by mohli sedět i po více, než 
jen po dvou. Vyučování by začínalo v 8:00 a končilo by 

v 11:30. Žáci by si mohli vždycky ráno před 
vyučováním vybrat, na které předměty by ten den 
chtěli jít. Přestávky by trvaly 10 minut. Pokud by žáka 
daná hodina nebavila, mohl by opustit třídu a jít do 
třídy druhé. Učitelé by dávali jen dobré známky. 
Myslím si ale, že taková škola nikdy existovat nebude. 
       -Barbora Skopalová- 

Škola snů zní jako místo, kam všichni chodí s radostí, 
a protože by měla být něčím výjimečná, nebyla by 
kopií těch současných. Kdyby měla nějaká existovat, 
navštěvovali by ji nejen místní žáci, ale také žáci ze 
zahraničí, kteří by zde strávili několik dnů. Tím by 
vznikla zábavná forma vyučování cizího jazyka a 
školáci by měli třeba více chuti se něco více naučit a 
zlepšili by si tak i svou slovní zásobu. K tomu by se 
také mohla vázat školní jídelna, která by poskytovala 
například ochutnávku různých exotických jídel. 
Vyučovací předměty by zůstaly všechny, avšak pokud 
by někomu kterýkoliv z nich nevyhovoval, učební plán 
by se změnil.        -Pavlína Břoušková- 

Moje škola snů by byla velká a byla by zateplená z 
venku i zevnitř. Z venku by měla výrazné barvy a 
vevnitř by byly o něco světlejší. Měli bychom tady 
restauraci, která by byla zadarmo. Hala a posilovna 
by byla v přízemí školy. Na zahradě bude velký bazén, 
který bude v zemi s velkým tobogánem. A vedle bude 
zimní stadion. Do všech tříd pro všechny žáky bych 
dala notebooky s wifi. Výuku bych zkrátila aspoň o 
půl hodiny. A přestávky bych prodloužila o 10 minut. 
Ve výuce by se učilo jenom to nejdůležitější, co 
budeme potřebovat k životu. Ne všichni žáci umí 
zpívat, proto bych zrušila hudební výchovu a další 
předměty, které nepotřebujeme.   
                 -Kristýna Chmelařová- 

Když si mám představit školu snů, vybavím si ji jako 
pěknou budovu plnou milých a příjemných lidí. Okolo 
pěkná a velká zahrada, školní areál by byl uprostřed 
města, aby to nikdo neměl daleko a tělocvična by 
byla přímo u školy. Třídy by působily uklidňujícím 
dojmem, měly by spoustu nástěnek a každá by měla 
interaktivní tabuli. Všichni učitelé by dokázali 
vysvětlit učivo i těm nejméně schopným žákům. Do 
této školy by se každý těšil a nerad by chodil domů. Z 
toho asi vyplývá, že žádná taková škola nikdy 
neexistovala, neexistuje a nikdy existovat nebude.  
        -Martina Bahulová- 
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Škola snů podle žáků 9. třídy 

Moje škola snů by měla mít pestré barvy. Rozhodně by 
měla mít tělocvičnu u školy. Ve škole by se měli učit 
jenom ty předměty, které v reálném životě využijeme. 
Učitelé by měli být hodní, látku vysvětlit i těm 
nejneschopnějším žákům. Rozhodně bych školu 
nestavila na kopci, protože každý den šlapat do kopce 
je určitě únavné.         -Lenka Sovadinová-  

Moje škola snů by vypadala asi velmi podivně. Byla by 
velmi barevná, třídy by byly laděny podle barev, které 
jsou pozitivní a přispívají k lepšímu učení a myšlení. 
                 -David Tureček- 

Moje škola snů by měla být blízko mého domova, také 
by tam neměl chybět bufet. V mojí škole snů bychom 
se měli učit především to, co chceme a to, co 
využijeme v životě. Dále bych posunul začátek školy na 
9:00, aby se žáci mohli lépe prospat, také bych zavedl 
povinnou ranní rozcvičku, aby se všichni žáci probrali. 
Dále bych zavedl povinné snídaně, svačinky a obědy 
pro každého, abychom si svačinu nemuseli chystat 
sami. A takhle by měla vypadat moje škola snů. 
                  -Marcel Šimčík- 

Já si naši školu představuju takhle: Mělo by se učit to, 
co by každého bavilo. Židle bych zavedl pohodlné, 
protože se na těch našich dřevěných židlích nedá 
sedět. Na oběd bych chodil kolem 12 hodiny. A mohli 
by být každý den na oběd výběr aspoň 3 různá jídla.
     -Ondřej Zelený- 

Škola snů. Pro každého z nás zcela odlišná představa. 
Moje škola snů by byla moderní a příjemná budova s 
tělocvičnou a plaveckým bazénem. Žáci by nepsali do 
sešitů, ale do notebooků, které by dostali od školy. V 
každé třídě by byla interaktivní tabule a na exkurze a 
výlety by se jezdilo mnohem častěji. Je mi jasné, že 
někdo se mnou třeba nesouhlasí a školu snů si 
představuje úplně jinak, ale moje škola snů by 
vypadala asi tak.       -Kristýna Gabrielová- 

Má škola snů, by měla být malá a útulná, aby se v ní 
všichni znali, dobře si rozuměli a dobře se jim tam 
učilo. Taky by má škola snů měla být spravedlivá, 
nikoho neodsuzovat za to jaký je a jak vypadá, ale ani 
nikomu nenadržovat. V naší malé škole by měli mít 
žáci více příležitostí poznávat se s učiteli, a proto by 
učitelé neměli být tak přísní, ale brát všechno z 
pohledu zábavy.                      -Tereza Radochová- 

 

Škola a jak ji vnímají šesťáci 

Jmenuji se Karolína Bílková a chodím do 
6. třídy. Tato škola je pěkná, jsou tu třídy 
od 1. do 9. Máme tu hodné učitele a 
hodného pana ředitele. Máme tu školní 
dvůr, kde se rády hrají děti z družiny. 
Jsou tu zábavné výlety a teď pojedeme 

do Budapešti a na to se moc těším. Ještě tu máme 
hodné kuchařky, které dobře vaří, hodné uklízečky, 
které pečlivě uklízí. Na škole  se  mi nejvíc líbí naše 
třída. Mám tu hodně kamarádů a kamarádek. Je tu 
velká sranda. Na třídě se mi nelíbí, že se tady pořád 
honí kluci. Potom tady máme Lucii Zalubilovou, která 
má 180 centimetrů, ale je s ní velká sranda. Já 
chodím do třídy s mým bratrem a to se mi vůbec 
nelíbí. Za třídního učitele máme pana učitele Pjajčíka. 
V páté třídě mají ping pong, ve třetí, sedmé a deváté 
třídě mají fotbálek. V sedmé a deváté třídě mají 
interaktivní tabuli. Tohle je naše celá škola. 

Dobrý den, jmenuji se Lukáš Mach           
a jsem v šesté třídě. Na této škole je 
dobré, že se něco naučíme a pobavení se 
se spolužáky sem taky určitě patří. 
Možná zde dostáváme špatné známky, 
ale to by potom nebyla škola, kdyby se 

nedostávaly. Často jezdíme na výlety, při kterých se 
učíme v zimě například lyžovat a na jaře zase 
poznávat přírodu. Na této škole se mi nelíbí vstávání 
a učení. Naopak mě zase baví matematika a teď 
částečně i fyzika, protože tam počítáme. Na konci 
školního roku byla učitelka tak dojatá, až omdlela       
a chvíli trvalo, než se zase probrala. Nejzajímavější je, 
že se slaví 100. výročí školy, a taky je to už sto let od 
zkázy Titanicu. Jednou, když jsme se učili, slyšeli jsme 
něco na půdě. Sice jsme se báli, ale byli jsme zvědaví, 
co to může být. Když jsme došli na půdu, viděli jsme 
tam naštěstí jen sovu. O přestávkách hrají Tobiáš, 
Vašek a Tomáš karetní hru Prší. Vyjmenoval bych 
všechny, ale je jich strašně moc. Dostal jsem tu malou 
inspiraci, co bych chtěl v budoucnu dělat za práci. 
Dozvíme se tu něco o zvířatech a dalších věcech,        
o kterých ještě nevíme. 
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Škola a jak ji vnímají šesťáci 

Jmenuju se Tomáš Kotačka a jsem v 6. 
třídě. V této škole jsem se už hodně 
naučil. Mám tu dobré kamarády, ale i lidi, 
co nemám moc v oblibě. Jsou tu také 
dobří učitelé. Nemám rád vstávání, a pak 
jak vstanu se ještě 6 hodin učit. Učení mě 

vůbec nebaví, je to nuda. Taky nemám rád když, 
dostanu poznámku, ale na to už sem si zvykl. Vaří tu 
celkem dobře. Většina obědů mi chutná. Jediné, co asi 
můžu dělat o přestávce je učení, povídaní s ostatníma 
a jíst svačinu a občas hrát karty. Díky škole jsem 
chytřejší. Škola je žlutá, líbí se mi, ale zelená by byla asi 
hezčí. 

Chodím do 6. třídy a jmenuji se Lucie 
Bachanová. Do této školy chodím ráda. 
Někteří žáci jsou hodní, ale jiní se trochu 
hloupě chovají. Máme ve třídě dobré 
předměty, ale některé jsou opravdu 
těžké. Máme docela hodné paní učitelky. 

Nejradši mám Hanákovou a Slunečkovou. Nejlepší 
předměty mám dějepis, přírodopis a výtvarku. Ve 
škole se těším na učení, ale na kamarády se moc 
netěším. Když se snažíme, tak nám to jistě půjde a 
můžeme se vzdělávat. Některé úlohy nemám ráda. O 
přestávkách se kluci honí, a tak se pořád někdo ptá: 
„Tož nevíš, kde mám tů tužku, měla jsem ji na lavici a 
kvůli tým telatům nemám s čím rýsovat!“ Někdy si také 
hrají karty a to už je lepší. Hodně z nás už dostalo 
pětku, ale snažíme se. Když si něco čteme říkám si, že 
je to umění. Pár předmětů mě nudí a nejdou mě. 
Myslím si, že naše třída je docela dobře seskládaná a 
že by z nás mohli být kamarádi, ale to asi nebudou. 
Nemůžu si představit, co se stane, až se sejdeme po 20 
letech. Jinak škola mě baví, když slaví stoleté výročí, 
tak je to velmi dobré, protože je to velmi dlouhá doba, 
a přesto se těším, až budu studovat někde jinde. 

 

Jmenuji se Lucie Zalubilová a patřím do 
6. ročníku. Šla jsem o rok později, takže 
jsem mohla být v 7. třídě, ale nevadí, 
zase si tu leccos užiju. Do školy chodím 
ráda, doma mě to totiž nudí a tady 
mám pořád, co dělat. Ráda jezdím na 

výlety, soutěže atd. Nejradši jsem měla paní učitelku 
Kapustovou. S ní jsme si užili vždycky moc zábavy a s 
paní učitelkou Martyčákovou. Taky je škoda, že už 
nás neučí. Tuhle školu už jsem si docela oblíbila, a až 
na pár učitelů a učitelek je to tu celkem dobré. Škola 
je důležitá pro každého. Každý potřebuje vzdělání, 
aby se někam dostal a něčím se stal. Ve škole se 
učíme většinou to, co mě baví, i když nemám moc 
dobré známky, ale aspoň se snažím. Máme docela 
malou školu od ostatních škol, takže už když jsem 
byla v 1. třídě, tak jsem tady nezabloudila. Nejradši 
mám ze třídy Káju Bílkovou, protože my dvě si spolu 
rozumíme a vždycky vymyslíme tolik blbostí a s ní se 
pořád jen směju. Je škoda, že s ní pořád nemůžu 
sedět, protože spolu netropíme moc dobrého. Tak 
takhle nějak se cítím v naší škole. 

FFFOOOTTTOOOSSSOOOUUUTTTĚĚĚŽŽŽ………   

Vítězné snímky Jiřího Martyčáka 
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...S PANÍ UČITELKOU IRENOU KAPUSTOVOU 

Za jakým účelem jste jela do Lotyšska? 

Jela jsem na dvoutýdenní jazykový kurz 

ruského jazyka, který probíhal v hlavním 

městě Lotyšska – Rize. 

Splnilo se Vaše představy , očekávání?                                                                                         

Představy a očekávání se splnily, 

organizace kurzu byla na velmi vysoké 

úrovni. 

Jaké to pro vás bylo nebýt v roli vyučujícího? 

Tak to byla opravdu zajímavá zkušenost, měla jsem 

možnost porovnat práci kolegů, ale především jsem se 

mohla vžít do role našich žáků ve škole. 

Co vás přimělo k tomu, abyste se zdokonalila 

v ruském jazyce? 

Vystudovala jsem ruský jazyk v roce 1992, což je už 

nějaký ten pátek, proto jsem si chtěla své jazykové 

znalosti osvěžit. 

Jela jste do tohoto státu poprvé nebo jste jej už 

někdy navštívila? 

V Lotyšsku jsem byla poprvé. 

Jela byste se tam ještě někdy podívat? 

Určit ano, moc se mi tam líbilo, především historické 

památky v centru města. 

Jak byste porovnala prostředí v ČR a v Lotyšsku? 

Prostředí je hodně podobné, v Lotyšsku je hodinový 

časový posun a trochu chladnější počasí. 

Využívala jste jen ruštinu nebo i jiné jazyky a třeba i 

češtinu? 

Mluvila jsem dva týdny výhradně rusky, za celou dobu 

jsem nepotkala jediného českého turistu, takže jsem 

nepromluvila jediné české slovo.  

 

 

Nelákalo vás mluvit rusky i doma po příjezdu? 

Tak to samozřejmě lákalo, všechno jsem si v duchu 

překládala do ruštiny, sem tam se mi nějaké to ruské 

slovíčko vloudilo i do české věty. 

Objevilo se tam něco, co byste postrádala? 

Řekla bych, že životní úroveň je v Lotyšsku podobná 

jako u nás, v obchodech je plno zboží a služby jsou 

dostupné. 

Byla jste spokojená s délkou pobytu nebo byste ji 

změnila? 

Délka pobytu byla dostačující, kurz byl velmi 

intenzivní, každý den vyučování probíhalo do tří 

odpoledne, jen v pátek do pěti, a pak domácí 

příprava. 

Jakou nejhezčí vzpomínku jste si přivezla?  

Nejhezčí vzpomínku mám na paní domácí, u které 

jsem bydlela. Po večerech jsme spolu hodně mluvili o 

životě v Lotyšsku. Jsou to cenné informace, které se 

v žádné cestovní agentuře nedozvíte. 

-Pavlína Břoušková- 
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PŘEDSTAVUJEME SPORTOVCE 

Fotbalista Ondřej Radoch 

Na lhotském hřišti, 
můžeme vidět 
Ondřeje Radocha pod 
číslem 7, hrajícího na 
postu středního 
záložníka. Své 
fotbalové zkušenosti 
už nabírá od roku 
2009, kdy začal hrávat 
za žáky v Ostrožské 
Lhotě, a později to 
zkouší i v lhotském 
dorostu, roku 2011 
přechází na střídavý 
start do TJ Spartak Hluk, kde hraje středního záložníka 
s číslem 11. V Ostrožské Lhotě navléká kapitánskou 
pásku a připisuje si tři střelené branky. V Hluku se mu 
přičetla zatím jedna střelená branka ze tři zápasů. 
Sezónu 2009/2010 nepovažuje za úspěšnou, jelikož ho 
trápila zlomená noha. Jeho fotbalovým vzorem je 
Cristiano Ronaldo, který hraje za Real Madrid. 
Ondřejovým velkým snem je dostat se na zápas Realu 
Madrid a vidět svůj vzor naživo.      -Tereza Radochová- 

 

NAŠE REPUBLIKOVÉ MEDAILISTKY 

Takřka během jednoho měsíce se 
žačkám naší školy nebývale zadařilo 
na poli sportovním. Na mistrovství 
České republiky ve střelbě ze 
vzduchové pušky se mezi nejlepší 
české dorostenky prosadila 
patnáctiletá Martina Bahulová 
(9.třída), která získala v Plzni skvělou 
bronzovou medaili !  

O rok mladší Adéla Janošková 
(7.třída) se pro změnu dostala na 
republikové stupně vítězů v Praze, 
kde spolu s černožickou Ludmilou 
Kotěrovou získaly stříbrnou medaili v 
závodě deblkajaků žaček na pět 
kilometrů !  

 

 

ŠKOLNÍ VOLEJBAL 

Každý čtvrtek máme volejbalové tréninky, které vede 
Jitka Štěpánová. Scházíme se celkem v hojném počtu, 
někdy je nás 8 a někdy zase 10. Přes zimu trénujeme 
ve sportovní hale, ale v létě chodíme na antuku nebo 
plážák. Do jednoho školního roku máme asi 5 
volejbalových turnajů, kterých se pravidelně 
zúčastňují Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves a 
Uherský Ostroh. Minulý rok byl pro nás velmi 
úspěšný. V sestavě Pavlas Martin, Štergenich Daniel, 
Juřica Jakub, Břoušková Lucie, Bezděková Eliška a 
Radochová Tereza jsme obhájili na všech pěti 
turnajích 1. místo a vybojovali jsme i Lhotský pohár. 
Tento rok nás na dvou turnajích porazila Ostrožská 
Nová Ves a Uherský Ostroh, takže zatím držíme v 
obou případech 2. místo. Náš volejbalový tým nejvíce 
drží Jakub Juřica, který do volejbalového kroužku 
chodí už od 5. třídy, dále v týmu jsou Břoušková 
Pavlína, Radochová Tereza, Šimčík Marcel a Radoch 
Ondřej, ale také musíme ocenit snahu našich mladých 
spoluhráčů, kteří se nebojí reprezentovat volejbalový 
oddíl a základní školu na turnajích.  
        -Tereza Radochová- 

 

STOLNÍ TENIS 

U nás se hraje stolní tenis na 2 vítězné sety po 11 
bodech. Hraje se dvouhra, čtyřhru jsme zatím 
nezkusili. Každým rokem jezdí škola na turnaj ve 
stolním tenise do Kunovic. Ve škole se také hraje 
stolní tenis o cenné kovy. Dlouhodobým vítězem se 
stal Eduard Krátký, po něm se dostal na pozici leadra 
Martin Pavlas. Jakmile oba odešli, nejlepším hráčem 
se stal František Pavlas. Na turnajích se nám moc 
nedaří, ale snad to bude lepší. Stolní tenis chodíme 
hrát do místní haly. Snad se stolní tenis v Ostrožské 
Lhotě zachová a bude se hrát i po dalších letech.
           -František Pavlas- 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

obtížnější verze         snazší verze 

 

PERLIČKY ZE ŠKOLY

Uveď 5 elektrických spotřebičů: 
mikser, mikrovonka, trůba, lednička, robot 

Co jsou to vodiče? Uveď příklad. 
trojembus 

Církev nechala Jana Husa prohlásit za kance. 

Osvětim – lázně na Slovensku. 
Osvětim – jsou tam velké skiareály. 

"No a protože Jan Hus vystupoval proti církvi a kázal, 
že se má vzdát majetku a přestat prodávat odpustky, 
prohlásila jej církev za..." "Blbce!" 

Doplňte text: 
Když už Krok nemohl Čechům vládnout, ujala se vlády 
jeho dcera "LIBUŠE". Proti vládě ženy se ale postavili 
někteří poddaní, proto se provdala za "JANA 
LUCEMBURSKY" a založili tak spolu významný rod 
knížat "JAN LUCEMBURSKÝ". V době, kdy byly Čechy 
jen malým knížectvím, se začalo šířit křesťanství. Číst a 
psát uměli pouze "KNÍŽETI" a tak se centrem 
vzdělanosti staly "JAN LUCEMBURSKÝ". Knihy se 
opisovaly ručně na "PARLAMENT" 
 

 

Co se děje v žaludku? 

"když něco sníme tak sa to tam rozmiksuje a pak se to 
vikadí" 

Části vylučovací soustavy jsou 

"mandle, trubice, měchýř, konečník" 

3 hlavní součásti nervové soustavy jsou  

"ruka, noha, hlava"  

"A co když si někdo poraní tepnu na krku - jak tam 
byste zastavovali to krvácení?" 

"Pichneme ho do břucha!" 

Doplň příklady virových onemocnění: 

„bolest hlavy, AJC“ 

Doplň název kopytníka: 
Tráví většinu života ve vodě, prsty má opatřeny 
plovacími blánami, ušní boltce a nosní otvory jsou 
uzavíratelné. „plejtvák“ 

Tolik k našim nadějným studentům.   
    Gabriela Hanáková 
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KKKDDDYYY,,,   CCCOOO,,,   KKKDDDEEE   ???………   

••  1166..kkvvěěttnnaa      KKooššííkk  ppllnnýý  rroozzuummuu,,  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  

••  1188..kkvvěěttnnaa      FFoottooggrraaffoovváánníí  ttřříídd,,  OOssttrroožžsskkáá  LLhhoottaa  

••  1188..kkvvěěttnnaa      NNoovvoovveesskkýý  ššppllhhoouunn,,  OOssttrroožžsskkáá  NNoovváá  VVeess  

••  2299..kkvvěěttnnaa      LLhhoottsskkýý  ppoohháárr,,  OOssttrroožžsskkáá  LLhhoottaa  

••  3311..kkvvěěttnnaa      VVyyssttoouuppeenníí: "Řím-legionáři, gladiátoři a Césarové"  

••  11..ččeerrvvnnaa        DDeenn  DDěěttíí  

••  55..--  2222..ččeerrvvnnaa      ŠŠkkoollnníí  vvýýlleettyy  

••  2255..ččeerrvvnnaa      VV..  ppeeddaaggooggiicckkáá  rraaddaa  ((kkllaassiiffiikkaaččnníí))  

••  2299..ččeerrvvnnaa      UUkkoonnččeenníí  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  

DDáállee  ppřřiipprraavvuujjeemmee::  

••            IIIIII..kkoolloo  MMOOFFLL  ((fflloorrbbaall)),,  OOssttrroožžsskkáá  LLhhoottaa  

••            PPááddlloovváánníí  nnaa  lloodděěnniiccii,,  OOssttrroožžsskkáá  NNoovváá  VVeess  

••            DDookkoonnččeenníí  šškkoollnníícchh  mmiissttrroovvsskkýýcchh  ssoouuttěěžžíí  

••            SSbběěrr  ppaappíírruu  

inzerce 

ZŠ Ostrožská Lhota ve spolupráci se softbalovým oddílem Snails Kunovice,           
SK Ostrožská Lhota a za podpory Obecního úřadu v Ostrožské Lhotě 

pořádá již po dvanácté 
 

LHOTSKÝ POHÁR  
Softbalový, volejbalový a tenisový turnaj 

Úterý, 29. května od 8:30 
Ostrožská Lhota, fotbalový stadion 

Přijďte se podívat na zajímavé sportovní výkony ! 
 

ZDE JE MÍSTO I PRO VAŠI INZERCI 
kontaktujte redakci prostřednictvím e-mailu: casopis.ol@seznam.cz  

 
3 . č í s l o ,  v y š l o  n á k l a d e m  1 2 0  v ý t i s k ů ,  1 0 . k v ě t n a  2 0 1 2  


