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__________________Vykukův úvodník 
 

Tak Vás, naši milí Vykukové, vítáme u dalšího čísla Vašeho jistě nejoblíbenějšího 

časopisu Vykuk! I toto číslo, jak je ostatně již naší tradicí, je nabito těmi 

nejzajímavějšími událostmi, které hýbou naší školou i přilehlým okolím. Dozvíte 

se například z první ruky, jak se letos lyžovalo i nelyžovalo; jak jsme byli úspěšní 

v různých soutěžích; milovníci jakých seriálů jsou naši kantoři; nebo co by naši 

deváťáci popřáli učitelům k jejich svátku. Budete si moct přečíst také pár 

zajímavých příběhů a v neposlední řadě se můžete zapojit do zbrusu nové soutěže, 

ve které budeme hledat ten „nejlepší ksicht“. Ostatně, do této soutěže se můžete 

taky přihlásit, pokud si na to troufnete. Tak Vám přejeme fajn chvíle strávené u 

čtení Vykuka a na konci školního roku se opět na Vás budeme těšit! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Když Vykuka uvidíš, 

do čtení se ponoříš. 
 

Pro holku i pro kluka – 

- prolistuj si Vykuka. 

 

 

 

Každé ráno budím se 

a do školy těším se, 

že zas bude legrace, 

s Vykukem jdem do akce. 

 

Najdete-li volnou chvilku, 

pobavte se s Vykukem, 

přečtete ho za chvilinku, 

jásat budete celý den. 
 

 

Kdo čte Vykuka, zazáří 

i mezi chytrými čtenáři. 
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_________________Vykukovy novinky 

 

V jarním čísle Vykuka se podíváme na akce a soutěže, které v průběhu zimních a 

časně jarních měsíců proběhly na naší škole, jako bylo například okresní kolo 

konverzační soutěže v angličtině, kde jsme letos měli dvě pořádně žhavá želízka 

v ohni; na lyžařský výcvik, při kterém jsme sváděli někdy marnou bitvu s počasím; 

nebo třeba na svátek, který slaví naši učitelé. Tak směle do toho! 

 

Lyžařský výcvik pro žáky 7.tříd aneb Jak jsme si (ne)zalyžovali 
       Ve dnech 7.2.–11.2. se uskutečnil lyžařský výcvik pro žáky 7.ročníku. Každé 

ráno se vyjíždělo v 8 hodin od školy do Valašské Bystřice na kopec zvaný Búřov. 

První den jsme lyžovali spíše na listí, než na sněhu. Toho sněhu opravdu moc 

nebylo. Dá se říct, že jen na sjezdovce a to ještě i tam byla místa bez sněhové 

pokrývky. Když jsme vyjeli úplně na vrchol kopce, myslím, že jsem nebyla jediná, 

kdo nejednou pohladil zem.                                                                    

 Třetí den, tedy ve středu ráno, venku poprchalo a před školou nám paní 

učitelka Martina Krutílková oznámila, že se dnes nikam nejede a že na Búřově 

ani nejezdí vlek. A tak jsme tedy museli jít do školy. To byl teda zážitek. Bez 

učebnic, v teplých šusťákách sedět celý den v lavicích. No super. Naštěstí se 

kolem poledne déšť změnil ve sníh, a tak jsme ve čtvrtek mohli jet zase lyžovat. 

        Na rozdíl od pondělka, kdy byl sníh jen na sjezdovce, ve čtvrtek byl sníh 

úplně všude. Byl to opravdu nádherný pohled na zasněženou krajinu. Lyžovalo 

se úplně úžasně. Poslední den se konaly závody. Jel se slalom asi z poloviny 

kopce. Zúčastnit se museli všichni! Nakonec bylo vyhlášení a sladkou odměnu 

dostal každý. Bylo to příjemné zakončení lyžařského výcviku. Tímto bychom 

chtěli poděkovat všem učitelům a instruktorům za to, jak se nám i přes náladové 

počasí obětavě věnovali.  

                      Petra Michnová, Monika Hermanová a Karolína Plánková, VII.B 

 

Konverzační soutěž v angličtině aneb Jak jsem si „zaspíkoval“ 
V únoru jsem se zúčastnil konverzační soutěže v angličtině. Nejdřív jsme měli 

poslech a pak následovalo čtení textu. Potom byla krátká přestávka na jídlo. A 

pak začalo to nejhorší – mluvení! Já byl čtvrtý na řadě, takže jsem to měl aspoň 

rychle za sebou. Bylo tam hodně lidí z různých měst našeho okresu (logicky, když 

to bylo okresní kolo). Já měl tu výhodu, že jsem byl na domácí půdě, takže až 

takový stres jsem neměl, jako kdybych byl někde jinde. Vešel jsem do místnosti a 

na jedné straně bylo mluvení a na druhé popis obrázku. U mluvení jsem si vytáhl 

téma Food, drinks and shopping. V pohodě jsem to odvyprávěl a pak jsem se 

přesunul k druhému stolu na popis obrázku. Tady jsem trochu pohořel, protože 

jsem nevěděl, jak se řekne, teď se podržte, nevěděl jsem, jak se řekne jídelna! 

Kolem dvanácté jsem šel s Matějem, který bojoval v kategorii pro starší žáky, na 

oběd a museli jsme čekat do půl druhé, kdy byly vyhlášeny výsledky. Já se umístil 

na druhém místě a Matěj byl šestý.  

 

                  Ondřej Švajda, VI.B 
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Den učitelů aneb Jak vydržet a neztratit nervy 
Tento den je vyhlášen k poctě učitelů. Celosvětově se slaví 5.října, ale u nás, 

v České republice, ho slaví naše kantorstvo 28.března, to jest v den, kdy se narodil 

Jan Amos Komenský, který je považován za zakladatele moderní pedagogiky a 

který si za svou činnost vysloužil přízvisko Učitel národů. Kdo by neznal jeho 

hlášku škola hrou (kéž by!), nebo jeho převratné názory o tom, že vyučování má 

být zábavné a že učení se má střídat s chvílemi odpočinku (takový gauč ve třídě by 

fakt bodl!). V tento den se také vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos, což je 

anketa o nejoblíbenějšího učitele Česka. Tak se nad sebou zamysleme a našeho 

oblíbence tam nominujme. Že to naši učitelé s námi nemají lehké, pochopili už i 

žáci devátých tříd, které jsme požádali, aby nám napsali, co by tak našim 

následovníkům Komenského popřáli k jejich svátku. A zde máte některá z jejich 

přání a přáníček.  

 

 

Drazí učitelé, 

do budoucna bych Vám chtěla popřát krásně prožité roky, pevné nervy a míň 

žáků, jako jsem já. Zároveň bych Vám chtěla poděkovat za ochotu naučit nás 

něco nového, i když to s námi někdy nebylo zrovna lehké. 

        S pozdravem Vaše Jindřiška Vránová  

P.S. Už nikdy tady nebudou tak úžasní žáci, jako jsou teď v IX.A! 

 

 

Učitelům bych rád popřál klidné, hodné a v rámci možností poslušné žáky. Taky 

aby si svou práci užívali a ne jen přežívali. Dále jim přeju hodně úsměvů a 

příjemných i zábavných situací ve školství. Pevné nervy a pořád stejně pohodový 

přístup k žákům. Jste úžasní učitelé! 

              Tomáš Táborský, IX.A 

 

 

Všem učitelům ke Dni učitelů přeju hodně spokojenosti, pevné nervy, úsměv na 

tváři a ve škole plno nadaných žáků. 

            Ondřej Procházka. IX.A 

 

 

Moc Vám děkujeme za všechny hodiny, které jste s námi vydrželi, a doufám, že 

Vám Vaše nervy vydrží ještě hodně dlouho! 

                Pavel Surových, IX.A 

 

 

Přeji Vám hodné žáky, kteří Vás budou poslouchat, pokud ne, tak pevné nervy, 

ať to s nimi vydržíte. Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za vše, co jste nás 

naučili. 

           Markéta Maléřová, IX.A
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_________________Vykukova seznamka 

 

Tak co, je na naší škole ještě někdo, koho neznáte a chtěli byste se o něm/ní něco 

dozvědět? Od toho je tu tato rubrika. Seznámíte se zde s novými učiteli, žáky, kteří 

jsou v něčem výjimeční nebo nás něčím překvapili. Protože zimní a jarní měsíce 

jsou nabité nejrůznějšími soutěžemi, mrkli jsme se na zoubek jejich 

nejúspěšnějším účastníkům.  

 

Ondřej Švajda (žák VI.B, vítěz školního kola konverzační soutěže v Aj) 

 Umístil ses na druhém místě v okresním kole anglické  

 konverzační soutěže. Jak tato soutěž probíhala? 

 Skládala se ze tří částí – poslechu, psaní a mluvení,  

 taky jsme museli popsat obrázek. 

 

 Připravoval ses nějak speciálně? 

 Ani ne. 

 

 Co ti v soutěži dělalo největší problém? 

 Popisování obrázku. Nemohl jsem si vzpomenout, jak se řekne jídelna. 

 

 Chtěl by ses angličtině věnovat i v budoucnosti? 

 Určitě ano. 

 

 Co rád děláš ve volném čase? 

 Dívám se na seriály jako je třeba Walking Dead, Family Guy a Game of 

 Thrones 

 

Linda Nosková  (žákyně VI.B, tenistka) 

 Dozvěděli jsme se, že jsi skvělá tenistka.  

 Podělíš se s námi o své největší úspěchy? 

 Jsem mistryní republiky ve dvouhře. 

 

 Býváš před závody nervózní? 

 Vůbec ne. 

 

 Chtěla by se tenisu věnovat i v budoucnosti? 

          Určitě chtěla.   

 

 Vybrala sis tenis sama, nebo tě k němu někdo vedl? 

 Vybrala jsem si ho sama. 

 

 Věnuješ se i jiným sportům? 

 Ano, baví mě plavání a běhání. 
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_______________Vykukovy zajímavosti 
 

V této rubrice se budete setkávat se zajímavostmi z nejrůznějších oborů a oblastí. 

Doufáme, že se při čtení nejen něco přiučíte, ale taky pobavíte. V tomto čísle 

Vykuka se mrkneme na zoubek událostem, které se přihodily v měsících leden, 

únor a březen. 

 

Víte, že:  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

6.února 1905 se narodil slavný český 

herec, dramatik a scénárista Jan 

Werich? Spolu s Jiřím Voskovcem  a 

Jaroslavem Ježkem působil 

v Osvobozeném divadle, objevil se 

v řadě filmů, které můžete stále vidět 

v televizi. K těm nejznámějším patří 

Byl jednou jeden ..., Pan Tau a ..., 

Císařův pekař a pekařův ... My 

můžeme směle potvrdit, že jsme je 

viděli všechny! 

 

21.února se slaví Mezinárodní den 

mateřského jazyka? Jedním z důvodů, 

proč UNESCO vyhlásilo tento den, je 

to, že mnoha jazykům hrozí zánik. 

Tak honem, musíme zamakat na 

češtině, ať nám nezanikne. Co třeba 

nejneobhospodařovávatelnějšího? 

Ouvej, jakože cože? 

 

5.ledna 1887 byly u nás poprvé 

použity lyže? Josef Rossler-Ořovský 

sjel tehdy na lyžích Václavské náměstí 

v Praze. Tento sportovec má zásluhy 

na zavedení řady sportů v českých 

zemích, na založení mnoha 

sportovních klubů a svazů. Sám byl 

skvělým veslařem, zajímal se o 

rychlobruslení, hokej, tenis, fotbal, ... 

To je celkem dost na jednoho člověka, 

co říkáte? 

 

 10.ledna 49 př.n.l. překročil Gaius řeku 

Rubicon se slovy „Alea iacta est“, čímž 

v Římě začala občanská válka, jeden 

z posledních konfliktů před vznikem 

císařství? Tato válka byla vyvrcholením 

sporů mezi Caesarem a zastánci 

republiky. Po čtyřletém boji pak Caesar 

své odpůrce porazil, což vedlo posléze ke 

vzniku Římského císařství. Umí někdo 

z Vás přeložit onu výše uvedenou 

latinskou větu? Tak se pochlubte, Vy 

latiníci! 
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26.února 1616 byl předvolán před 

církevní soud Galileo Galilei, slavný 

astronom, fyzik a filozof? U soudu, který 

se konal v Římě, měl Galilei odvolat své 

názory a učení, podle kterého není Země 

středem vesmíru. V soudní síni sice své 

názory odvolal, ale slavným se stal jeho 

výrok při odchodu od soudu : „A přece 

...“ Galilei je dnes považován za otce 

moderní astronomie a fyziky.  

  

2.března 1834 se narodil významný český 

hudební skladatel období romantismu 

Bedřich Smetana? Působil jako klavírista, 

učitel hudby, dirigent a hlavně operní 

skladatel. V padesáti letech úplně ohluchl, 

ale přesto nepřestal skládat. Je považován 

za zakladatele české moderní národní 

hudby a k jeho slavným dílům patří 

například  opera Prodaná ... nebo cyklus 

symfonických básní Má ... 
 

11.března se slaví Evropský den mozku? 

Tímto dnem začíná světový týden oslav 

mozku, kdy se koná řada přednášek, na 

kterých odborníci z oboru předávají své 

nové poznatky a výsledky svých 

výzkumů široké veřejnosti. V České 

republice tento den pořádá Akademie věd 

ČR. Tak co kdybychom si ty své mozky 

procvičili? Víte například, jak se vůbec 

jmenuje věda zabývající se výzkumem 

mozku? 

 

20.března 1992 otevřela americká firma 

McDonald’s svou první pobočku v České 

republice, v Praze ve Vodičkově ulici? U 

zrodu této společnosti, která patří 

k největším světovým řetězcům s rychlým 

občerstvením, stáli bratři McDonaldovi. 

Její rozmach však nastal až s příchodem 

podnikatele Raye Kroce, který byl synem 

českých emigrantů. To koukáte, v čem 

všem máme my Češi prsty! 

 

27.března 1357 byl za účasti císaře 

a krále Karla IV. slavnostně otevřen 

hrad Karlštejn? Jde o středověký 

hrad v okrese Beroun, asi 30km 

jihozápadně od Prahy. Základní 

kámen byl položen v roce 1348 a 

byly v něm uloženy české 

korunovační klenoty. Víte, co k nim 

patří? V současnosti patří Karlštejn k 

nejnavštěvovanějším hradům u nás. 
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____________________Vykukova anketa 
 

Ve Vykukově anketě se ptáme žáků naší školy na různé záludné otázky a jsme 

velmi zvědaví, jak si s nimi poradí. Nebo neporadí?!  

 

Žáčků prvních tříd jsme se zeptali na to, jaké tradice dodržují na Velikonoce.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro žáky druhého stupně jsme si připravili nikterak záludnou otázku: „Proč je 

vajíčko symbolem Velikonoc?“ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

Pepo a Alexi, bravo! Románku, dobrý pokus! Věz ale, že vajíčko je, dle nás 

celkem pochopitelně, považováno za symbol zrození a nového života. Ale Tobě 

přejeme dobrou chuť. 

 

Andrea Bašová, Eva Petrlová a Jakub Kostka, IX.B         

Josef Hořanský, IX.B 

„Protože je v něm nový život 

a je symbolem plodnosti.“ 

Elena Janovská, I.B 

„Doma barvíme vajíčka 

a pak je dáváme 

koledníkům.“ 

Vojtěch Klemš, I.B 

„S taťkou chodíme na 

pomlázku vyšmigrustovat 

holky.“ 

Alexandr Paťava, VII.A 

„Líhnou se z něj kuřata.“ 

Roman Steinhauser, IX.B 

„Protože když Ježíš vstal 

z mrtvých, dal si vejce na 

hniličku.“ 
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__________________Vykukova dílnička 
  

Je nám všem samozřejmě jasné, že na naší škole je plno nadaných kluků a holek. 

Tak jsme nelenili, oběhli školu a našli fakt nadané výtvarníky i spisovatele.           

A v této rubrice se chceme s Vámi podělit o jejich skvělé výtvory. Pokud se taky 

považujete za nadané umělce, tak neváhejte a přineste nám ukázky své práce. My 

je třeba uveřejníme v příštím čísle. 

 

Stejně jako v minulých letech se naši žáci zapojili do soutěže Požární ochrana 

očima dětí. A i letos se pokusí dosáhnout alespoň stejně dobrých (vloni jsme 

obsadili v jedné kategorii dokonce 1.místo v kraji!), ne-li třeba ještě lepších 

výsledků. Byli jsme až ohromeni, jaká pěkná dílka mohou vzniknout v líbezných 

hlavinkách našich spolužáků. Tak si pojďme přečíst aspoň jednu ukázku toho, co 

vytvořili. 

 

 

Horký letní den 
 

Dnes je tedy vedro, uf. Takhle to asi vypadá na Sahaře. Vzduch se tetelí 

horkem. Kdyby aspoň trošku zafoukalo! Čerstvý vítr by všechny osvěžil. A co 

teprve déšť! Tak si tiše přemýšlím, sedím na verandě naší chaty a nejsem 

schopna v tom hicu něco dělat. Lížu zmrzlinu, která se rychle roztápí. Ach jo, 

zrovna dnes kamarádka Kája odjela na dovolenou a já se nudím. Ale vlastně 

nechápu, proč lidi jezdí k moři, když letos je tu počasí úplně stejné. Jen tu není to 

moře. A to je asi podstatné. Takže já, když bych se chtěla jít vykoupat do blízké 

přehrady, musím ujít kus cesty přes les. A to se mi samotné moc nechce. Les je 

totiž tak trochu strašidelný. Prostě a jasně, mám strach. Moc lidí tudy nechodí. 

Ale můžu si vybrat: buď pojedu autobusem – což jak jistě chápete, není v dané 

situaci nejlepší řešení, nebo si cestu zkrátím a lesem jednoduše proběhnu. Slabá 

půlhodinka a je to. To zvládnu! 

Rychle si balím osušku, něco k pití a plavky, našim nechám vzkaz. Beztak 

jsou za chvíli tady. Mobil nechám na chatě. Stejně je tu signál na pendrek, jak 

říká táta. Je dobře, že mi tu mamča nechala nějaký peníz, koupím si u přehrady 

ve stánku zmrzlinový nášup! Zamykám chatu a klíček házím do květníku. To je 

naše tajná skrýš. Vyrážím na cestu. 

Louka končí a já vcházím do lesa. Je tu ticho. Jen ospalá a malátná 

moucha si mě spletla s nějakou kytkou, ale i ta už odbzučela zpátky na louku. Je 

to zvláštní, trochu se bojím, ale v lese je tak příjemně! Běžet nebudu, kdepak. 

Konečně je mi fajn. Vzrostlé stromy slunce tolik nepropouštějí a výheň, která 

panovala na chatě, je pryč. Pod mýma nohama praskají jen suché větvičky. Ještě 

kousek a jsem na planince. To budu mít půlku cesty za sebou. Cítím kouř. Leda 

nějaký blázen může teď opékat nebo grilovat. Asi přijeli rekreanti. Kouře je víc a 

víc. Blížím se k planince a slyším i slabé praskání. Průšvih! V lese hoří! Rychle 

se rozmýšlím, co dělat. Vracet se nebudu, z chaty bych se stejně nedovolala. 
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Raději planinku oběhnu a pomoc přivolám od přehrady. Utíkám, co mi síly stačí. 

Už vidím lesklou hladinu vody. Běžím k první chatě na břehu. Nikdo tam. 

Překonávám sama sebe a z posledních sil se dostávám ke stánku.  „Zmrzlinu?“ 

ptá se hodná paní, ale já na ni jen vybafnu, že potřebuji telefon. Rychle mi ho 

podává, asi viděla, že se děje něco fakt vážného. Nervózně vyťukávám číslo 150. 

Ještě že mi ho doma i ve škole vtloukali do hlavy. Krátce popisuji, co se děje 

v lese. S přesnějším popisem místa mi pomáhá paní z kiosku.  

Za chvíli slyším zvuk sirén hasičských aut. Vyskákali z nich hasiči 

v ochranných oblecích a jeden z nich jde rovnou ke mně. „Ty jsi nám volala?“ A 

ptá se mně ještě jednou na místo požáru. Pak odbíhá s ostatními do lesa. Snad 

nebudou potřebovat vrtulník, říkám si. Přijíždí další auto s posádkou. Všude je 

slyšet zvuk vysílaček, sirén a panuje tak trochu zmatek. Teď dojíždí i policisté. 

Najednou je všude kolem plno čumilů. Paní mi dává napít limonády a natočí mi 

velkou zmrzlinu. Prý za to, jak jsem šikovná. Mám radost. Na koupání ale 

nemám ani pomyšlení. Asi za hodinku vychází z lesa první dva hasiči. Jdou 

k policistům a o něčem se baví. Pak se dlouze podívají směrem ke mně. Hasič na 

mě kývne, abych šla za nimi. Jdu tedy. „Zachránila jsi les, víš o tom? Chytili 

jsme ten požár v samém začátku. A to díky tobě,“ říká hasič. Policista přitakává. 

„Je to fajn, ale už je pozdě, musím na chatu. Naši by měli o mě strach,“ 

odpověděla jsem. „Tak ještě chvilku počkej, zasloužíš si odměnu. Odvezeme tě 

s plnou parádou.“ 

 Tak se mi splnil sen všech kluků. Jela jsem zpátky na chatu v hasičském 

autě. Ale musela jsem uznat, že to byla skvělé, i když jsem tak úplně nechápala 

funkce všech těch tlačítek a přístrojů. Na cestě pod naší chatou mi dokonce 

zapnuli i sirénu. Mamka s taťkou překvapeně koukali z verandy. A byli úplně 

v šoku, když jsem z auta vystoupila já. „Proboha, co se stalo?“ vyjekla naše 

mamuš. Hasiči jí vše vysvětlili a chválili mne, což mi samozřejmě dělalo dobře. 

Táta byl na mě pyšný. Takže všechno dobře dopadlo. Dokonce o mně budou psát 

v místním časopise a prý ještě dostanu nějakou odměnu. Pane jo, to byl zas den. 

A já se vlastně nestihla ani vykoupat! Ach jo… 

 

                Sofie Trusinová, VI.B 
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Slečny z V.B se pokusily, omámené blížícím se jarem, složit báseň. Pokud i na Vás 

má jaro takový vliv, vesele veršujte a pak se přijďte se svými výtvory pochlubit. 

Třeba jimi budeme taky omámeni a otiskneme je v příštím čísle. 

 

Jaro 

 

Brzy bude jaro, 

dní už zbývá málo. 

Probuď se, medvěde, 

já to dospím za tebe! 

Hm, zdál se mi sen 

o slaďoučkém medu jen. 

Nepovídej, vždyť med nejíš, 

jen vedle něho líně sedíš. 

Jak jsi na to přišel? 

Mluvíš ze spaní, já to slyšel! 

            Jana Mitášová a Sophie Polociková, V.B 

 

Naše deváťačky se v pracovních činnostech pokusily zamyslet nad tím (asi pod 

vlivem blížících se přijímaček), co by to obnášelo být třeba vodnicí, fénixářkou či 

démonoložkou. Jejich úvahy byly vskutku úžasné a povznášející, tak si pojďme 

přečíst alespoň jednu z nich. 

 

Superhrdina 
 

Je potřeba naši Zemi chránit. Proto se staň superhrdinou!  

Lekce I: KOSTÝM Musíte si sehnat vlastní originální kostým. Nejlépe by mu 

neměl chybět vlající plášť. Nikdy, podotýkám nikdy, si nedávejte na kostým 

vlajku vaší země. A hlavně – slipy se nosí pod kalhotami! 

Lekce II: JMÉNO  U výběru jména buďte velmi opatrní, je to vaše vizitka. 

POkud máte kostým ušitý podle nějakého zvířete, máte napůl vyhráno. Stačí jen 

připojit –man nebo –woman. Hlavní je mít dostatečně úderné a bombastické 

jméno, které se dobře pamatuje. Ten-magor-v elasťákách asi nebude to pravé. 

 Lekce III: POSKOK Poskoka můžete i nemusíte mít. Ale když už jste se rozhodli 

mít ho, je potřeba, aby o vás všechno věděl a moc vám nekazil vaši práci. 

Lekce IV: DOUPĚ Každý musí mít svou skrýš, nejlépe s tajným vchodem. Jeden 

z nejlepších úkrytů je pod mořem nebo aktivní sopkou. Všechno je však jenom na 

vás. Jestli se vám líbí stará tátova garáž – jak je libo. 

Lekce V: POTÍRÁNÍ ZLOČINU Na každý zločin aplikujte jednoduchý postup 

zvaný „Tři P“ – přistihnout, přizabít, poslat za katr. 

Lekce VI: SCHOPNOSTI Na to stát se superhrdinou je potřeba mít alespoň 

nějaký talent. Pokud vaše hlavní přednosti spočívají ve štvaní vašich rodičů, 

nebo v superdlouhém válení se na gauči, nebude pro vás tato práce to pravé.   

             

            Jindra Vránová, IX.A   
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____________Vykukovy jazykové hrátky 

 

Tak co, jak jste na tom s jazyky? Nemyslíme samozřejmě, jestli máte rádi vepřový 

jazýček se švestkovou omáčkou, ale jak jste si schopni poradit s angličtinou, 

němčinou či vlastním rodným jazykem. Tak vzhůru do toho! 

 

 

Fun with English  
 

Use the alphabet code to solve the secret message about spring. (Použij abecední 

klíč a zjisti tajný vzkaz o jaru.) 

A = 1  F = 6  K = 11 P = 16 U = 21 

B = 2  G = 7  L = 12 Q = 17 V = 22 

C = 3  H = 8  M = 13 R = 18 W = 23 

D = 4  I = 9  N = 14 S = 19 X = 24 

E = 5  J = 10  O = 15 T = 20 Y = 25 

 

__ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ 

 1 16 18  9 12  19  8 15 23  5 18 19 

 

__ __ __ __ __  __ __ __ 

 2 18  9 14  7  13  1 25 

 

__ __ __ __ __ __ __ !!! 

 6 12 15 23  5 18 19 

 

 

 

And here a poem about spring. Complete it with the given words and enjoy this 

lovely season. (A tady je básnička o jaru. Doplň do ní slova z nabídky a užij si toto 

nádherné roční období.) 

 

everywhere, soon, finally, buzzing, green, birds 

 

Spring, spring is coming ..., 

Grass is ... and flowers bloom, 

... returning from the south, 

Bees are ... all about, 

Leaves are budding ..., 

Spring, spring is ... here! 
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Spiele mit  Deutschen 
 

Kreuzworträtsel – Übersetze diese Wörte ins Deutsch und löse die Lösungswort! 

(Křížovka - Přelož tato slova do němčiny a vylušti tajenku.) 

 

 1         

2     H     

    3      

    4      

5          

    6      

   7       

 

Eine ... macht noch keinen Sommer. 
 

1 tráva 

2 vůně 

3 mrak 

4 duben 

5 jaro 

6 květina                  

7 déšť 

                  Matěj Trochta, IX.A 

 

      

Hrátky s češtinou  

 

Doplňte místo teček jeden výraz, který je synonymní se slovem v levém i pravém 

sloupci. 

 

úder  ........................................... rána 

zřícení ........................................... záhuba 

cukrovat ........................................... zharmonizovat 

špinit  ........................................... potírat 

volný  ........................................... neženatý 
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_________________Vykukovy luštěniny 
 

Luštíte rádi? My tedy rozhodně ano. Vždyť co může být lepšího než potrápit si 

mozky nad křížovkou či hádankou?! Proto jsme pro Vás připravili několik 

takových mozkolamů. Tak se neostýchejte a potrapte si trochu hlavičky. 

 

 

Křížovky a další luštěniny  
 

A máme tady jaro. Všechno pučí a kvete a my Vám přinášíme básničku o jaru. 

Jen nám z ní nějakým nedopatřením vypadly názvy květin. Dokážete je správně 

doplnit i bez nápovědy? 

 

Přišlo jaro se sluníčkem, 

zem otvírá zlatým klíčkem. 

Všechno se raduje, 

zpívá a notuje. 

První roste ..., 

malá bílá květinka. 

Druhý zase ..., 

nese s sebou zlatý klíček. 

... voňavá 

hezkou vůni rozdává. 

... střapatá 

celá je jak ze zlata! 

 

 

Sestav roháček z libovolných slov, která budou končit souhláskou Č. 

1       Č 

2            __ Č 

3      __ __ Č 

4          __ __ __ Č 

5              __ __ __ __ Č  

6         __ __ __ __ __ Č 

7           __ __ __ __ __ __ Č 

8      __ __ __ __ __ __ __ Č 

9 __ __ __ __ __ __ __ __ Č 

 

 

Dokážeš přečíst věty, ve které jsou části slov nahrazeny číslicemi? Pokus se také 

vymýšlet podobná slova, nebo dokonce celé věty! 

Mě100 1lo o tom, že nějací lo3 o5 s pi100lí vyloupili kasu. 100pa vedla ke 

100dole. Policie se 8ělila, zajistila pro100r a spa3la, jak 8ahlí lo3, 3mající 

pos3břené pi100le, s3leli na me2da zatoulaného ze svého dou5te. 
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___________________Vykukovy úsměvy 

 

Tak, a teď přichází ten správný čas se pořádně zachechtat. Opět přicházíme 

s pořádnou porcí zábavy, jakou jsou nejrůznější vtipy a vtípky, hlášky kantorů, 

komiksy či perličky, někdy spíše perly ze školních lavic. Takže pokud máte chuť a 

náladu, tak se do nich bez váhání začtěte. Jen dávejte pozor, ať svým smíchem 

nerušíte sousedy a neplašíte domácí mazlíčky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denisa Vávrová, IX.B            Nikola Brandtnerová, IX.B 

 

 

 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, kdo je kladný a záporný hrdina?“ 

„Prosím, policajt je kladný a zloděj záporný,“ odvětí Pepíček. „Výborně,“ raduje 

se paní učitelka, „a proč?“ „Protože policajt klade otázky a zloděj zapírá!“ 

 

„Zase máš pětku z dějepisu!“ zlobí se otec na Pepíčka. „To je kvůli Alexandru 

Velikému,“ brání se Pepíček. „Nevymlouvej se na druhé a raději si najdi jiného 

kamaráda!“ 

 

Paní učitelka vyvolá Pepíčka a ptá se ho: „Já studuji, ty studuješ, on studuje. 

Jaký je to čas, Pepíčku?“ „Ztracený, paní učitelko.“ 

 

Paní učitelka na konci hodiny literatury oznámí: „Příště zkouším Nerudu, 

Erbena a Němcovou.“ Pepíček se ujišťuje: „Mě teda ne?!“ 

 

Tatínek předává slavnostně svému synovi Pepíčkovi svůj atlas světa a říká: 

„Dávej na něj pozor, z toho atlasu jsem se ještě učil já.“ „Pepíček na to: „Jé, tati, 

a je tam už zakreslená Amerika?“ 
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SOUTĚŽ!!! 
A jsme tu se zbrusu novou soutěží, a to tedy pěkně povedenou! Odchytili jsme 

porůznu na chodbách některé z Vás a jen tak lehce jsme je přinutili udělat na nás 

nějaký příšerný škleb. A tak vyhlašujeme soutěž o „NEJLEPŠÍ KSICHT“! 

Hlasujte pro svého favorita, který následovně obdrží nějakou vskutku vypečenou 

cenu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 KSICHT č. 1   KSICHT č. 2       KSICHT č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 KSICHT č. 4   KSICHT č. 5     KSICHT č. 6 

 

Učitelský kvíz 
V minulém čísle Vykuka jsme se nestačili divit, jaké podivuhodné a neuvěřitelné 

příhody se našim kantorům staly. Pokud jste nedokázali odhadnout, komu se jaká 

šílenost stala, mrkněte na konec Vykuka, tam najdete všechny, ač neuvěřitelné 

odpovědi. V tomto čísle jsme se pokusili z našich učitelů a učitelek vymámit, jaký 

je jejich oblíbený film či seriál. Tak uvidíme, jestli tu najdeme jen filmy pro 

pamětníky! 

 

1. Mgr. Lucie Chvatíková  A. Ordinace v růžové zahradě 

2. Mgr. Kamila Slípková   B. M.A.S.H. 

3. Mgr. Andrea Trochtová  C. Atentát 

4. Mgr. Jarmila Malíková  D. Teorie velkého třesku 

5. Mgr. Marie Kratochvílová  E. Jak jsem poznal vaši matku 

6. Mgr. Michal Stonavský  F. Hra o trůny 
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________________Vykukovo rozloučení 

 

Tak to bylo pro toto čísla Vykuka všechno. Doufáme, že jste se náramně pobavili a 

třeba se i něco dozvěděli. Teď si koukejte pořádně užít jaro a Velikonoce. Vy, 

kluci, to moc nepřehánějte s tím šmigrustováním a vy, holky, si to pokuste aspoň 

trochu užít a nezapomeňte, že na druhý den se situace obrací a že můžete zase Vy 

trochu ty kluky vyprášit. Po velikonočních prázdninách se zase uvidíme zpátky ve 

škole, ale nezoufejte, pak už jen tři měsíce a vytoužené dva měsíce letních 

prázdnin budou tu! To se přece dá vydržet, ne?! Vždyť snad každý miluje jaro a 

léto, kdy se prodlužují dny a zkracují sukně. My se každopádně na Vás opět těšíme 

právě před těmi netrpělivě očekávanými letními prázdninami. Tak zatím ahoj, naši 

milí Vykukové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení křížovek a dalších vykukovin: 

s. 6  –  Kostky jsou vrženy; král, Klaudie, císař 

s. 7  – ...točí; nevěsta, vlast; neurologie; koruna, žezlo, jablko 

s.12 –  April showers bring May flowers; soon, green, birds, buzzing, everywhere, 

   finally 

s.13 –  Scwalbe; rána, pád, sladit, mazat, svobodný 

s.14 – sněženka, petrklíček, fialka, pampeliška  

s.16 –  řešení z minulého čísla: 1F, 2E, 3D, 4A, 5B, 6C 
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