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V čem spočívá funkce starosty? 

Tato funkce je široká, zajímavá 

práce. Nedá se vždycky vyhovět 

každému ve všem. Lidé se vždy 

koukají na kousíček, ale starosta 

se musí dívat ze široka. Je to prá-

ce, kde se řeší stavby budov až po 

oddávání, vítání občánků. 

Je těžké skloubit pracovní          

ž i v o t  s  o s o b n í m ?                                       

Při této funkci je osobní a pracovní 

život téměř provázaný, protože 

když tancuji na farním plese, tak 

mladá paní, se kterou jsem tanco-

val, si se mnou hned domlouvala 

schůzku na pondělí kvůli povolení 

přípojky elektriky. Takže osobní a 

pracovní život při této funkci se 

musí propojit. Nejde to, že teď 

jsem doma a mám volno a teď 

jsem starosta a pracuji, vždycky je 

potřeba to umět propojit, jelikož je 

to volená funkce, která je pro ob-

čany, tak mezi osobním a pracov-

ním životem není rozdíl. 

Jaké výhody a nevýhody má funkce 

starosty? 

Výhody má takové, že se potká se 

spoustou zajímavých lidí a nevýho-

dy, že ztratí svoje soukromí. 

 

Chtěl jste být odjakživa starostou? 

Ještě o prázdninách 2018 by mě v 

životě nic takového nenapadlo. 

Jste rád, že jste starosta? 

Není důležité, jestli jsem rád já, ale 

jestli jsou rádi občané.  

Jakou školu jste vystudoval? 

Vystudoval jsem obchodní školu se 

zaměřením na podnikání v oboru 

obchodu a služeb. 

Měl jste někdy problémy ve škole? 

Já jsem asi nikdy neměl žádné 

velké průšvihy. Dokonce jsem v 

životě nedostal žádnou facku, tak 

jak se to stávalo mým spolužá-

kům. Vyváděli jsme ve škole taky 

blbosti při různých třídních vál-

kách. 

Jaké jsou rozdíly mezi školou ve 

starší době a teď? 

Neplatilo, že si rodiče mysleli, že 

jejich dítě je nejchytřejší na světě, 

jak to v dnešní době platí a přitom 

spousta dětí je trošku mimo a ro-

diče je omlouvají a hájí, což dřív 

nebylo. Když já jsem dostal špat-

nou známku nebo něco, tak jsme 

se to doma neopovažovali říct, 

protože bychom dostali facku i 

doma. A dneska, kdyby vám učitel 

dal facku, asi by ho vyhodili. Není 

to, že bych hájil fyzické tresty, ale 

někdy správná rána ve správný 

okamžik je asi za tisíc slov. Sice 

jsme neměli takové možnosti a 

vybavenou školu, jak je dnes. Zda-

leka jsme neměli tolik programů, 

ale zase ta výuka byla opravdu 

jiná. Určitě byla autorita učitelů 

Rozhovor s . . . panem starostou 

V této rubrice Vám 

budeme přinášet 

rozhovory se zajímavými 

lidmi z našeho okolí. 

Pan starosta během rozhovoru 
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vyšší, nikdo si k nim nedovolil to, co 

v dnešní době. To byl asi největší 

rozdíl. Prostě co řekl učitel, tak to 

bylo. Ale je to taky hodně o rodi-

čích, kteří vedou ty děti k tomu, aby 

poslouchaly. 

 

Jaký byl váš oblíbený učitel? 

Velice oblíbený byl po všechny ge-

nerace pan učitel Poledňa. My jsme 

měli jednoho učitele, na kterého 

vzpomínám. Učil tady jen nějakou 

chvilku a byl to pan učitel Honzík, 

který žil pro děti. On pro nás dělal 

takový technický kroužek a tam nás 

spoustu věcí naučil. Prostě ho to 

bavilo,  nás to bavilo a bylo vidět, 

že on je tam rád s námi a my jsme 

byli rádi s ním. Vůbec mu nevadilo, 

že skončil kroužek, když ti kluci si s 

ním chtěli vykládat, a že nás byla 

skupina velká, tak i přesto seděl a 

vykládal si s námi. A to byl fakt su-

per učitel a musím říct třeba, že 

někteří učitelé, které tady znám, 

tak nás neučili, ale musím říct, že 

zde učí velmi dobří učitelé a dnes 

mám se spoustou z nich velice dob-

ré vztahy a hodně si jich vážím. 

Jaký byl váš oblíbený předmět ve 

škole?  

Přestávka!!!:-) Vyloženě nějaký oblí-

bený předmět jsem neměl, ale 

vždycky jsem měl trošku rád děje-

pis. Historie mě baví dodnes. Mys-

lím si, že pan učitel Poledňa uměl 

dobře učit. 

Jaké máte koníčky? 

Mám spoustu koníčků, ale mezi mé 

největší koníčky patří včelaření a 

hodně rád cestuji. Nejraději po Čes-

ké republice.  

Jaký je váš největší sen? 

Můj sen je, aby se ořechovským 

občanům dobře žilo v obci a aby ji 

brali jako svou obec, ve které by 

se všem dobře bydlelo. 

Kam byste se chtěl podívat? 

Mě cizí země příliš nelákají a 

nejsem ten typ, který by prožíval 

moře, a tak dál. Dva moje sny, 

Itálie a Španělsko, se mi splnily. 

Netoužím po žádné speciální ze-

mi. 

Jaké je vaše nejoblíbenější místo 

v ČR? 

Je jich hodně. Já mám hodně rád 

hory a kopce, takže se mi líbí v 

Beskydech, Jeseníkách. Také se 

mi hodně líbí Vysočina. Rád jez-

dím odpočívat do kláštera u Mari-

ánských lázní, dále Šumava. A 

velmi rád mám Jižní Moravu a její 

vinohrady. To jsou taková místa, 

kde se mi líbí, ale každé místo v 

ČR má své kouzlo. 

Jaké sociální sítě či technologie 

používáte ve svém osobním vol-

nu? 

Nejvíce využívám obyčejný inter-

net a e-mailovou poštu. Nechal 

jsem se ukecat na Facebook, tak-

že tam občas pobrouzdám a na 

Messengeru komunikuji  hlavně 

na osobním účtu, dokud není 

žádný obecní. 

Jak je váš názor na sociální sítě a 

technologie? 

Samozřejmě v dnešní době je 

spousta věcí, které jsou potřeba, 

například na úřadě bez připojení 

k internetu neuděláme bohužel 

vůbec nic. Je to něco jako oheň- 

dobrý služebník, ale zlý pán. Tak-

že pokud budeme používat tyto 

služby k dobru a práci, tak je to 

dobře, protože nám to spoustu 

věcí usnadní, pokud to budeme 

používat rozumně.  Ale pokud to-

mu začneme dávat přednost a  

Přečtete si rozhovory s 

našimi rodiči, učiteli, 

vedoucími kroužků, 

trenéry. Prostě těmi, kteří 

nějakým způsobem 

zasahují do našich životů 

a my si jich vážíme. 



začneme dávat přednost komuni-

kaci s přáteli na Facebooku před 

těmi skutečnými, tak si myslím, že 

je to špatně, protože začneme žít v  

jiné realitě a to si myslím, že není 

dobře. 

Jaký byl váš největší trapas? 

Já jsem takový „trapasista“, že 

jsem vždycky někde udělal ostudu. 

Nemůžu si vzpomenout na vylože-

ně největší trapas. Ale určitě byl 

nějaký.  Ale co si pamatuju je, že 

na jedné svatbě jsem ne mojí chy-

bou (měl jsem to napsané 

v textech) vyměnil jméno ženicha 

se jménem svědka, který byl jeho 

bratr, a strašně jsem se divil, když 

nevěsta křičela: ,,Néé, toho já ne-

chci”. 

Nejlepší zážitek z vašeho dětství? 

Nemám asi jeden nejlepší zážitek, 

ale mám spoustu krásných zážitků 

na dětství. Na to, jak jsem prožíval 

svoje dětství a mládí s kamarády. 

Jsem moc vděčný za to, co jsme 

jako parta prožili na táborech, na 

faře a na výletech. 

Čím jste chtěl být jako malý? 

Když jsem byl malý, chtěl jsem být 

„mašinfírou“, to znamená jezdit 

na lokomotivě. 

Které známé osobnosti budou na 

Letním hraní? 

Bude zde několik skupin. Bude to 

začínat trošku dříve. Začne to de-

chovkou pro starší spoluobčany, 

pak bude Cimbal Classic, The Tap 

Tap, Kamelot, Ilona Csáková. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Monika Trenzová a Adéla Svobodová  
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Reportérka Monča v pracovně pana starosty 

Foto: Autorky 
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Co nám hry dávají a berou? Řekl 

bych, že nad tím moc nepřemýšlíme 

a stejně je budeme hrát, ale pověz-

me si alespoň několik věcí. Spousta 

lidí v dnešní době vidí hráče jako 

podivné tvory, kteří jen sedí v pokoji 

u monitoru a nedělají nic jiného. 

Místo výhod, které hraní přináší, 

vyzdvihují pouze problémy. Pár dob-

rých důvodů, proč hrát hry, si zde 

popíšeme: bystří smysly, zrychlují 

myšlení a učí nás zvládat složitější 

úkoly. Jako například hra War Thun-

der. 

 

War Thunder je akční válečná free-

to-play hra od ruského studia Gaijin 

Entertainment. Ve hře můžete hrát 

za 7 národností, ale stejně většina 

hraje za Rusko, protože je OP. Gai-

jin tvrdí, že hra není Pay to Win, ale 

je. Koupíte si prémiový stroj a jste 

za vodou. Hra začíná být zajímavá 

až po několika hodinách hraní, když 

se dostanete tak na třetí úroveň. 

Grafika docela ujde, když ji máte 

minimálně na střední detaily. Cel-

kově na mě hra působí dobrým do-

jmem. 

Jakub Kolegar 

V této rubrice Vám 

budeme přinášet 

recenze her, které 

zrovna „paříme“. 

Gamesky 

Print Screen: Autor 

Dishonored  je hra od Arkane Studi-

os z roku 2012. Hra je to je sice 

starší, ale určitě stojí za to si ji za-

hrát. Je podobná hrám jako Deus 

Ex a BioShock. Je zasazená do ste-

ampunkového světa se špetkou 

nadpřirozena. Celou hru můžeme 

pojmout jako tichou stealth , a poti-

choučku se přes všechny nepřátele 

proplížit, nebo jako akční RPG a 

všemi nepřáteli se probít. To, jak 

jsme hráli, se odrazí na poslední 

misi a konci celé hry. V hlavním pří-

běhu hrajeme za postavu se jmé-

nem Corvo Attono-osobního strážce 

císařovny. Císařovna je zabita a její 

dcera unesena a on je z toho obvi-

něn, přitom on byl ten, co se nejví-

ce snažil ji zachránit. Naším úkolem 

je pomstít císařovnu a najít její dce-

ru, aby  mohla usednout na trůn. 

Celá hra se odehrává ve městě 

Dunwall. Ve dvou DLC s názvy   

The Knife of Dunwall a The Brig-

more Witches  hrajeme za zabijáka 

jménem Daud, který hraje podstat-

nou roli i v hlavním příběhu. Obě 

dvě DLC můžeme projít rovněž tiše 

nebo akčně.  

Hře dávám: 9/10.         

                      Pavel Konečný 

+ 

Krásně zpracovaný svět 

Hodně možností rozhodnutí 

Zábavné plížení 

Svobodný gameplay 

Zajímavé schopnosti hrdiny 

- 

Málo zajímavý příběh 

Problematická umělá inteligence 

http://dishonored.wikia.com/wiki/The_Knife_of_Dunwall
http://dishonored.wikia.com/wiki/The_Brigmore_Witches
http://dishonored.wikia.com/wiki/The_Brigmore_Witches


Minecraft je počítačová hra, ode-

hrávající se v otevřeném světě, 

kde máte neomezenou svobodu 

pohybu a činnosti. Máte 5 herních 

módů.  

Survival (Přežití) 

Je to základní mód ve hře  ve kte-

rém se snažíte přežít. Po smrti je 

možné pokračovat ve hře. 

Hardcore ( Jednoživotová hra ) 

Stejné jako survival, ale máte je-

nom jediný život. V hardcore módu 

si nemůžete měnit obtížnost, je 

zde k dispozici pouze „hardcore“, 

která je velmi podobná „hard“ ob-

tížnosti. 

Creative (Tvořivá hra) 

Kreativní mód. Jste nesmrtelný, 

můžete létat, okamžitě ničit všech-

ny bloky a máte přístup k neome-

zeným zásobám surovin.  

Adventure (Dobrodružná hra) 

Na rozdíl od předchozích módů se 

zde bloky nedají bořit, ani poklá-

dat. Ovšem za předpokladu, že ne-

máte příslušný nástroj. Pokud ho 

máte, blok zničit můžete. Můžete 

provádět interakce pouze se stvo-

řeními, předměty a některými blo-

ky. 

S p e c t a t o r 

(Divák) 

Mód, ve kterém 

není možná 

vůbec žádná 

interakce s pro-

středím. Může-

te prolétávat 

bloky a můžete 

se dívat z po-

hledu hráčů a mobů. Jen létáte a 

pozorujete svět. Je možné, že 

když kliknete na hráče, tak vidíte 

to, co vidí on. 

 

Seznámili jsme se s herními módy 

a teď se můžeme podívat na dru-

hy obtížnosti. Jsou 4 základní 

stupně obtížnosti, které můžete 

průběžně měnit v nastavení hry. 

 

Peaceful (Mírumilovná)   

Nejsou zde žádní nepřátelé kromě 

Ender Draka a Withera (neútočí). 

Průběžně si doplňujete životy a je 

vypnutý hlad. 

Easy (Lehká)  
Dostáváte menší zranění od ne-

přátel a výbuchů, při hladovění se 

život sníží na polovinu (to zname-

ná na 5 srdcí). Ve tmě se objevují 

příšery, které útočí na hráče. 

Normal (Normální)  
Normální obtížnost hry, při hlado-

vění vám zůstane jen půl srdce. 

Ve tmě se objevují příšery, které 

útočí na vás a jeskynní pavouci 

vás mohou otrávit. 

Hard (Těžká) 
Dostáváte větší zranění od nepřá-

tel a výbuchů, zombie mohou ničit 

dveře a vy můžete vyhladovět k 

smrti. Ve tmě se objevují příšery, 

které útočí na vás a jeskynní pa-

vouci vás mohou  otrávit. 

 

Bohdan Ryšavý 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Hra_s_otev%C5%99en%C3%BDm_sv%C4%9Btem


Zde Vám 

budeme 

přinášet 

vždy dva 

názorové 

protipóly 

na různá 

témata. 
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Stáhla jsem se ze sociálních sítí 

 

Žijeme v době, kdy se Internetu (i sociálním sí-

tím), nedokážeme vyhnout. Za posledních pár let 

se sociální sítě staly naším každodenním 
"koníčkem", který nám zasahuje do života a z 

velké části ho i ovlivňuje.   

Poslední dobou jsem si všimla, že když se roz-

hlédnu kolem sebe, vidím lidi  zahleděné do tele-

fonu. Vidím lidi, kteří jsou tak závislí na telefo-

nech, že ignorují okolní svět a nevšímají si, že jim 

život proplouvá mezi rukama. Dříve jsem také 

měla sociální sítě, trávila jsem na nich hodně 

času. Byla jsem na nich pozdě do noci a ráno 

jsem brzy vstávala, abych na nich mohla být za-

se. Ve škole, nejen o 

přestávkách, ale i 

v hodinách, jsem věno-

vala pozornost jedině 

svému telefonu. Okolní 

svět mě nezajímal. Za-

nedbávala jsem své 

přátele i rodinu. Sociál-

ními sítěmi jsem byla 

doslova posedlá. Postu-

pem času jsem si uvě-

domila, že tímto chová-

ním přicházím o své 

nejbližší. Udělala jsem 

spoustu věcí, které už 

nedokážu vzít zpátky, a 

proto jsem se rozhodla 

smazat všechny svoje 
sociální sítě a začít žít 

normální reálný život se 

svými přáteli a rodi-

nou.  

Určitě bychom našli i výhody, proč mít sociální 

sítě, ale zároveň je tady i spousta nevýhod. Naru-

šují soustředění a tím snižují naší produktivitu. 

Sociální sítě jsou nenasytný žrout času, který 

může vést až k závislosti. Nejhorší na sociálních 

sítích je, že mohou narušovat soukromí a tím 

pádem vést až k šikaně. Sociální sítě mohou být 

zábavné, ale zároveň také nebezpečné. Měli by-

chom si pamatovat, že cokoliv, co zveřejníme na 

sociálních sítích, už nikdy nezmizí a může nás to 

poznamenat do konce života.  

Proto zkusme občas vypnout telefon a žít. Je lep-

ší trávit čas s lidmi, které máme rádi, než ho trá-

vit na sociálních sítích.  

Anna Schnirchová 

Duel aneb co si myslím já 

Na  sítích jsem aktivní 

 

Sociální sítě mají své klady i zápory. Dle 

mého názoru jsou některé klady mnohdy 

přeceňované. Mezi nejznámější sociální sítě 

řadíme Facebook, Instagram, Snapchat a 

méně používanější Twitter. Ten byl dříve 

často používaný jako hlavním nástroj pro 

veřejné vyjadřování názorů a sdílení pocitů. 

Dnes jeho funkci nahrazuje spíše Facebook 

nebo soukromé chaty na Messengeru. Kro-

mě sdělování našich pocitů můžeme sociál-

ní sítě využít také pro získání spousty zají-

mavých informací. 

Jak o sobě, tak o 

druhých. Ne vždy 

jsou však tyto in-

formace objektivní. 

Výhodou jistých 

sociálních sítí je 

jejich anonymita. 

Díky ní můžeme 

vyjádřit svůj názor 

či myšlenku a ni-

kdo se nedozví, z 

čí hlavy to vzešlo. 

Další výhodou je 

čas trávený s přá-

teli, kteří se s vámi 

nemohou vidět, 

protože jsou na 

tom časově špatně 

nebo bydlí 1000 km od vás. V tomto přípa-

dě je nejlepší variantou Skype, kde se mů-

žete s přítelem/přítelkyní spojit telefonicky 

a nestojí vás to ani korunu. Sociální sítě 

jsou vyspělým nástrojem naší generace a 

jejich funkce se neustále aktualizují. Kdo ví, 

co nás čeká za pár let...                                     

  Sára Pařilová 

Ilustrace: Pavlína Fryčová 



V této rubrice se 

dozvíte o 

spolužácích, kterým 

se podařilo v něčem 

vyniknout. 

                                                                                      

Tereza Myšková 

 

Co tě vedlo k tomuto sportu?  

Ani nevím, určitě v tom hrají roli rodiče. 

Už od mala mě hodně vedli ke sportu. 

Vyzkoušela jsem toho hodně, ale atleti-

ka mi jako jediná sedla a od té doby mi 

tento sport přirostl k srdci. 

Čeho bys chtěla dosáhnout? 

Chtěla bych se dostat na YOG (Youth 

Olympics Games), které se konají kaž-

dé 4 roky, tak snad budu mít vůbec 

možnost.  

Co tě nejvíce baví v tomto sportu?  

Mám ráda asi všechno, až na vytrva-

lost, ale nejvíce mě baví skok daleký a 

vrh koulí. 

Co pro tebe byla největší výhra? 

Nebyla to úplně výhra, spíš úspěch a 

to, že jsem se dostala na Halové mis-

trovství České republiky staršího žac-

tva ve skoku dalekém a obsadila jsem 

8. místo s o 3 roky staršími atletkami. 

Máš nějaké rekordy, jestli ano, jaké? 

Prozatím držím možná tak nějaké ty 

školní, ale už se tom pracuje:-) 
Co bys poradila začátečníkovi? 

Určitě být vytrvalý, a když to někdy ne-

jde, tak hned nekončit. Určitě je dobré 

si na začátku nastavit nějaké cíle a po-

tom už je na každém, jak se k tomu 

postaví. 

 

 

Jan Cimrman 

 

Co tě vedlo k tomuto sportu? 

Bratr a rodiče. Když se bratr vrátil z 

nějakých závodů, tak se rodiče ze-

ptali trenérů, jestli nemůžu chodit 

taky. 

Čeho bys chtěl dosáhnout? 

Asi vyhrát MČR, Mistrovství Evropy 

nebo Mistrovství světa. 

Co tě nejvíce baví v tomto sportu? 

Asi kamarádi, společnost, co tam je 

a volnost. Můžeš dělat snad coko-

liv, co chceš. 

Co pro tebe byla největší výhra? 

Nebo která výhra, pro tebe nejvíc 

znamenala? 

Asi první místa a také ze čtvrtého 

místa dojet druhý a vůbec nějaká 

dobrá pozice v závodě. 

Máš nějaké rekordy, jestli ano, ja-

ké? 

Jak to myslíš? 

No například nejlepší čas. 

Zatím ne, ale někdy se o něco po-

kusím. 

Co bys poradil začátečníkovi? 

Asi vydržet u toho a snažit se zlep-

šovat, potom tě to odmění. Třeba já 

se učím furt a to jsem tam z naší 

kategorie nejdéle. 

Sára Kunešová 

Stránka 8 

Slavní mezi námi 

Připravila jsem si rozhovor s úspěšným a nadějným veslařem Janem Cimrma-

nem a velmi šikovnou a talentovanou atletkou Terezou Myškovou. 



Zde budeme psát o 

DIY,nebo-li vyrábění, 

které zvládnou dospělí, 

teenageři i děti. 
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DIY 

První výrobek bude hra z papíru. 

 

Budeme 

potřebo-

vat:  Pa-

pír, pas-

telky ne-

bo fixy a 

propisku. 

 

1. Krok 

Vezme-

me si 

obyčejný bílý papír a přehneme 

ho do trojúhelníku. 

2. Krok 

Odstřihneme obdélník,který by 

nám měl zbýt neohnutý. Když 

trojúhelník rozložíme,měl by 

z toho zůstat čtverec. 

3. Krok 

Všechny ,,hrany“ toho čtverce po-

zohýbáme doprostřed,aby nám 

vznikl ještě menší čtverec. 

4. Krok 

Čtverec ohnutými stranami otočí-

me dolů a uděláme to, co 

v minulém kroku, pozohýbá-

me ,,hrany“.  

5. Krok 

Přehneme napůl a hru máme po-

skládanou. Měl by nám vyjít 

obdélník, ze kterého jde vytvo-

řit pyramidka. 

6. Krok 

Z venku pyramidku popíšeme čísly 

1-8. 

7. Krok 

Pyramidku si rozložíme na čtverec 

a pod ohyby napíšeme 8 úkolů 

(pod 1 ohyb 2 úkoly).  

 

Ve finále stačí jen na každou stra-

nu ohybu nakreslit puntík, po-

každé jinou barvou, a máme 

hotovo.  

Druhý výrobek bude lampička na 

svíčky. 

 

Budeme potřebovat: Skleněnou 

nádobku, lepidlo Herkules, hou-

bičku nebo štětec, nůžky a izole-

pu. Popřípadě si tam můžete do-

dat třpytky nebo tavnou pistolí 

přilepit nějaké doplňky. 

 

1. Krok 

Vezmeme si skleněnou nádobku 

a polepíme ji izolepou jakkoliv 

chceme tak, aby nám tam zby-

la nepolepená místa. 

2. Krok  

Na kousek papíru nebo čehokoliv 

jiného si nalijeme trošku Her-

kulesu. Lepidlo nabereme na 

štětec či houbičku a po nepo-

lepených místech lepidlem 

ťupkáme. 

3. Krok 

Jakmile lepidlo zaschne, můžeme 

sundat izolepu,vzít svíčku a 

zapálit ji.  

Takhle si snadno a rychle vyrobíte 

domácí lucerničku nebo lam-

pičku, můžete si to taktéž jak-

koliv ještě přizdobit a máte 

z toho třeba nádobku na pas-

telky, štětce či tužky nebo pro-

pisky.    

               Anastázie Bartlová 



Tato rubrika bude 

přibližovat některé z akcí 

naší školy. 

Biatlonové šílenství 

 

     Obrovské množství lidí v České 

republice má rádo biatlon, jezdí na 

závody a fandí. I naše škola vyrazila 

dne 20. 12. na biatlon do Nového 

Města na Moravě. 

     Zájezd zorganizovala paní učitelka 

Marková. Na tribunu jsme dorazili 

dvě hodiny před startem závodu, a 

tak jsme měli dostatek času, aby-

chom nasáli atmosféru, nakoupili 

suvenýry a „fandící potřeby“, např. 

vlaječky na obličej a trumpetky. 

     Všichni jsme s napětím očeká-

vali start sprintu mužů. Atmosféra 

byla velkolepá, tribuny vřely, hlavně 

při střelbě našich reprezentantů. 

     Po závodu jsme měli možnost 

setkat se a vyfotit s některými biat-

lonisty. Přestože se naši muži neu-

místili v top 10, i tak jsme se vrátili 

domů plní zážitků. 

 

Tomáš Kouba 

Stránka 10 

Střípky ze života školy 

Vzhůru do muzea 

 

    V únoru sedmé třídy vyjely do Moravského zemského muzea v Brně, aby 

zhlédly výstavu „Velká Morava“. Akci zorganizovala paní učitelka Smejkalo-

vá, protože jsme se nedávno v hodinách dějepisu věnovali tomuto tématu. 

     Cesta ubíhala rychle, zejména těm, kteří byli rádi, že přijdou o hodiny 

zeměpisu, dějepisu a matematiky a těm, kteří se těšili na občerstvení po 

skončení výstavy. 

     V muzeu se nás ujal průvodce, který vyprávěl o zajímavých událostech 

na území Velké Moravy. Podívali jsme se, jak vypadala opevněná hradiště, 

šperky, zbraně a nástroje z té doby. 

     Pocity z výstavy byly smíšené, někteří byli spokojeni, jiní zklamáni. Ale 

pár informací navíc jsme přece jen získali. 

Tomáš Kouba 

Foto: Autor 
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Čertovská škola 

 

Čertovská škola je každoroční tradicí naší školy. Je to den, kdy 

se každý může převléknout za Mikuláše, anděla nebo čerta. 

Naše čertovská škola začíná průvodem celým Ořechovem. 

Po dokončení průvodu měla  

letos každá třída dvě hodiny 

pauzu na vánoční vyzdobení 

třídy nebo nacvičování na adventní se-

tkání rodičů s dětmi - prostě svůj pro-

gram. 

Čertovská škola byla zakončena fyzikál-

ně-chemickým vystoupením, na kterém 

jsme se něco dozvěděli, ale také jsme se 

pobavili. 

Anna Hřebačková 

Jaderná elektrárna Dukovany a vodní elektrárna Dalešice 

 

Žáci devátého ročníku vyrazili na exkurzi do dvou elektráren. Dozvěděli 

jsme se následující. Jaderná elektrárna Dukovany leží na hranici Jihomo-

ravského kaje a Vysočiny u obce Dukovany. Stavěla se od roku 1978 až do 

roku 1987. Mají čtyři reaktorové sektory a ke každému patří dva komíny. 

Je menší než Temelín. V každém sektoru jsou tři okruhy vody: 

 

1. okruh: voda se ohřeje  v reaktoru (je radioaktivní). 

2. okruh: voda z prvního ohřeje v bedně druhou vodu přes plech (vody se 

nesmíchají). 

3. okruh: v cívce se voda 

z druhého ochladí a teče 

do komínů a tam se po-

lovina teplé vody odpaří. 

 

Dalešice jsou vodní pře-

čerpávací elektrárna. 

Leží na řece Jihlavě. Byla 

postavena v letech 1970

-1978. Dukovany odsud 

berou vodu na chlazení. 

Mají čtyři turbíny, na kte-

ré voda padá z výšky 

100 metrů a roztáčí je. 

   

David Suchánek 

Ilustrace: Pavlína Fryčová 

Foto: Autorka 



„Všichni přežili a báječně 

si to užili.“ 
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Lyžařský zájezd na Červenou vodu 

 

Sešli jsme se v brzkých ranních hodinách u autobusu před školou. Cesta 

na Červenou vodu proběhla bez větších problémů i přes sněhovou kalami-

tu. Menší zpoždění jsme získali díky zapadlému kamionu asi 5 kilometrů 

před cílem. Po dosažení cílové destinace jsme ihned všichni vyrazili na 

svah, kde bylo přibližně 60 centimetrů krásného nového sněhu. Lyžování 

bylo úžasné. Lyžovalo se na několika sjezdovkách. Na svahu nejvíce zazá-

řila „Hvězda svahu“, která dvakrát zabořila svůj nos do sněhu. Poprvé bě-

hem oběda a podruhé během poslední jízdy, kdy byla odvezena dokonce 

horskou službou a získala tak bonusový zážitek navíc. Nikomu se však nic 

nestalo a všichni jsme dorazili v pořádku domů jen s větrem ošlehanými 

tvářemi. Zájezd jsme si maximálně užili.  

Rád bych poděkoval všem organizátorům zájezdu a také panu řidiči, který 

nás i přes sněhovou kalamitu bezpečně dovezl na místo.  

     Martin Panáč 

Ilustrace: Pavlína Fryčová 



Kam bychom rádi vyrazili 

s rodiči či se školou? 

Dozvíte se v této rubrice. 
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v největším převýšení. 

Dráha je bezpečná, oba 

dva jezdci jsou připouta-

ní pásy a sami si určují 

rychlost. 

www.bobovkabrno.cz 

IQlandia je dobrý tip 

pro každou věkovou 

kategorii, každý se 

zde něco dozví i poba-

ví. Narazit zde může-

me na kosmonautis-

tický výcvik nebo tře-

ba prvního humanoid-

ního robota v České 

republice. 

www.iqlandia.cz 

Trochu adrenalinověj-

ší výlet je na Dolní  

Moravu, kde se na-

c h á z í  S t e z k a 

v oblacích. Nadmoř-

ská výška v nejvyšším 

bodě je až skoro neu-

věřitelných 1 116 

m.n.m. Stezka je vyso-

ká 55 metrů a dlouhá 

710 metrů. Na závěr 

se můžeme sklouz-

nout na stometrovém 

suchém tobogánu.  

www.dolnimorava.cz 

Hlavní atrakce Permo-

nia jsou: Důlní jezero, 

Sopka, Prales, Laby-

rint anebo třeba Velké 

důlní pole. Park je roz-

dělen do více úrovní a 

lze zde i přespat.  

www.permonium.cz 

Bobová dráha Brno o 

délce 1021 metrů, je 

českým rekordmanem 

Anna Hřebačková 

Tipy na výlety 

IQlandia 

Stezka v oblacích 

Permonium 



Tato rubrika bude 

přinášet pohled do 

historie - vzpomínky 

pamětníků, co nás 

zaujalo, co jsme se učili, 

co jsme se dočetli . . . 
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dům Františka Novotné-

ho v Ořechovičkách 

č.180. Kouř z vesnice 

zkoušené ohněm šel vi-

dět až na Pálavu. Boje 

byly těžké a ořechovští 

občané se stále museli 

ukrývat ve sklepích pod 

svými domy.  Ostřelování 

celé obce trvalo hodně 

dlouho a obyvatelé Oře-

chova byli stále více ne-

šťastní, několik lidí bylo 

bez domova, lidé umírali 

hlady. Dokonce si před-

stavte, že se v jednom 

sklepě za těchto okol-

ností narodila malinká 

Bitva u Ořechova byla 

jednou z největších a 

nejhorších bitev u 

nás. Byla to bitva, 

která měla za násle-

dek několik zastřele-

ných civilistů. Oře-

chov byl obrovským 

bojištěm a Ořechovští 

prožívali dobu plnou 

beznaděje a úzkosti. 

V 8 hodin ráno 18. 

dubna 1945 dopadly 

na Ořechov první dě-

lostřelecké granáty a 

lidé okamžitě hledali 

úkryty ve sklepích. 

První rána zasáhla 

holčička jménem Ol-

ga Plšková. 

K rozhodující bitvě 

došlo v uterý 24. dub-

na, kdy Rudá armáda 

vytlačila Němce z 

Ořechova. Poslední 

výbuch šel slyšet od 

Bobravy. Lidé nevěřili 

tomu, že ta hrůza 

skončila, ale po třech 

dnech se již odvážili 

oslavovat svobodu a 

mohli opět žít bez 

obav o svůj život. Do 

„starých kolejí“ se 

však život v obci vrátil 

až po 3 letech.  

 

Z knihy Ořechovská 

kronika-válečná a  

poválečná léta vybral 

Adam Smejkal  

Z historie  

Válkou zničené Ořechovičky 

Ořechovský kostel 



V rubrice „Anketa“ Vás 

budeme seznamovat     

s názory spolužáků 

napříč oběma stupni. 

Stránka 15 

Zeptaly jsme se žáků prvního a druhého stupně na otázky týkající se Inter-

netu a jejich znalostí a užívání sociálních sítí. 

Lucie Gregrová a Eliška Párová 

Anketa 

1. stupeň 2. stupeň 

1. Jak dlouho strávíš denně na Internetu? 
  

Méně než hodinu-jen když mám 

čas 

Kolem 5 hodin 

2. Jaké používáš sociální sítě popř. technologie? 

Jen Youtube, ale také hraji hry na 

mobilu. 

Instagram 

Facebook Youtube 

  Facebook 

  Messenger 

  Twitter 

  Snapchat 

3. Jakou sociální síť používáš nejčastěji? A proč? 

Youtube - můžu se dívat na videa 

nebo na pohádky 

Instagram - můžu vidět fotky ostat-

ních. 

  Messenger - komunikuji s kamará-

dy, se kterými se nevídám často.                                                           

4. Jak často se připojujete k sociálním sítím? 
  

Jen ve volném čase, párkrát za tý-

den 

Každý den několikrát, na několik 

minut 

5. K čemu všemu používáš sociální sítě? 

Ke sledování videí,pohádek,                          

ke hraní her a k zabavení. 

Ke komunikaci s přáteli, 
ke sdílení fotek a vzpomínek,                                                                             

také získávám informace. 
  

6. Víš,co je to Twitter? Používáš ho? 

Ne, ale slyšel jsem o tom. Ano, ale moc se na něj nepřihlašu-

ji. 

7. Ovlivňují tě sociální sítě? 

Spíše ne, moc času na nich netrá-

vím. 

Rozhodně, jsou zábavné, ale                                                                      

obírají mě o spoustu času. 
  

8. Chodíš před spaním na sociální sítě? 

Ne, nemám to dovolené. Většinou ano (i když by se nemělo 

používat  elektroniku hodinu před                                                               

spánkem). 
  



Tato rubrika bude sloužit 

čistě pro zasmání a pro 

odreagování. Přečtete si 

v ní vtipy nebo také 

perličky z písemek a 

testů. 
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Potkají 

se dva 

sousedi: 

"Ale co-

pak, 

pane 

Novák, dneska má vaše tchýně 

pohřeb, a vy jdete do práce?"  

"No to víte, nejdřív povinnosti, 

potom zábava." 

 

 

Policista 

zvedá ze 

země 

staršího 

muže a 

ptá se: 

„Co se 

vám sta-

lo?" 

„Porazilo 

mě to!" 

„A zapa-

matoval 

jste si 

značku?" 

A dotyčný 

odpoví: 

„Jo. Pils-

ner urqu-

ell...“ 

 

 

 

Rozmlouvají spolu dva politici. 

„Já se ti důvěrně přiznám, kole-

go, že vůbec nerozumím naší 

ekonomické situaci," svěřuje se 

jeden. 

Druhý říká: „Ale to já ti ji rád vy-

světlím." 

„Moment," ozve se ten první, 

„vysvětlit ji umím taky. Ale nero-

zumím jí...“ 

Matěj Hrazdíra 

Blondýnka jde do elektra a říká: 

"Můžu dostat tuto televizi?"  

"Ne, blondýnkám ji neprodáváme."  

Druhý den se blondýnka naštve a 

nabarví si vlasy na černo. 

Takto se vydá znovu do toho samého 

elektra. 

Zase uslyší od prodavače stejnou 

odpověď: "Blondýnkám ne-

prodáváme." 

"Jak víte, že jsem blondýnka?"  

"Protože to není televize ale mik-

rovlnná trouba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blondýnka řídila auto tak špatně, že 

jí její GPS 

navigace 

řekla: "Po 

pěti stech 

metrech od-

bočte dopra-

va a zastav-

te. Já vy-

stoupím. 

Vtipy 

Ilustrace: Vojtěch Jirků 



Čím překvapit rodiče? 

Co udělat pro své 

chuťové buňky? To vše 

Vám prozradí 

MasterChef ZŠ Ořechov 

Vojta Jirků. 
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V tomto čísle vám přinášíme jednoduchý recept, který zvládne opravdu 

každý. Je obzvláště vhodný, když se vrátíte prokřehlí domů, potřebujete 

se zahřát a máte chuť na něco dobrého. Náš hrnek se sladkým překvape-

ním vás nejen zahřeje, ale také vám provoní celý byt.  Tak s chutí do toho 

a dejte nám vědět, jak vám chutnalo. 

 

Text: Votěch Jirků    Foto: Bohdan Ryšavý 

Recepty 

 

 

Brownies z mikrovlnky 
 

Budete potřebovat: 

    50 g hladké mouky  

    špetka soli 

              70 g cukru krupice  

              13 g kakaa na pečení 

              2 lžíce slunečnicového oleje  

               60 ml vody 

    špetka skořice 

                   

 

Postup:  

 

Nejdříve smícháme v hrníčku všechny sypké ingredience. Pak přilijeme 

olej a vodu. Vše pořádně promícháme, aby tam nebyly hrudky a dáme  

na minutu a půl do mikrovlnné trouby (700W).  

 

Poté můžeme ozdobit dle své fantazie:  

 kopcem šlehačky, kterou posypeme kakaem či skořicí  

 šlehačkou a čerstvým ovocem 

 šlehačkou a hoblinkami čokolády 

 pouze ovocem 

 nebo jen vezmeme hrneček a lžičkou pojídáme ještě teplou čokolá-

dovou „mňamku“. 

 
 

 



Honza Dudík vstoupí do dějin 

komiksu. Objeví talentovaného 

tvůrce i 

někdo jiný 

než 

spolužáci? 

Uvidíme ... 
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Komiks na pokračování by Důďa 



Do této 

rubriky naši 

druhostupňoví 

ilustrátoři 

připraví 

omalovánku 

pro své 

spolužáky  

na 1. stupni. 
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Od nás pro vás 

 

 
 

 
 

 

Ilustrace: Vojtěch Jirků 



Pokud jste dočetli až sem, děkujeme Vám a těšíme se 

na Vaše náměty a připomínky. Doufáme také, že nám 

odpustíte případné začátečnické chyby či zlomyslné 

zásahy tiskařského šot-

ka. Nás časopis je totiž 

ještě „v plenkách“:-) 

 

Žákovský parlament a Irena Floriánová 

Elektronicky 

a v jednom 

barevném 

výtisku do 

každé třídy. 

OBČASNÍK  

ZŠ A MŠ OŘECHOV 

 

Na tomto čísle se 

podílela většina členů 

ž á k o v s k é h o 

parlamentu a také 

externí redaktoři a 

i lustrátoři  mimo 

parlament. Pokud 

byste se chtěli také 

s t á t  r e d a k t o r y , 

ilustrátory či fotografy 

našeho časopisu, 

kontaktujte kohokoli 

z  ž á k o v s k é h o 

parlamentu nebo 

p a n í  u č i t e l k u 

Floriánovovu. Rádi 

Vás uvítáme mezi 

námi.  

Jsme na webu: 

www.zsorechov.cz 


