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__________________Vykukův úvodník 
 

Ahojte, milí Vykukové! Tak už je to opět tady! Školní rok se chýlí pomalu, ale 

jistě ke svému konci a my všichni se už nemůžeme dočkat prázdnin. Abychom 

Vám ty chvíle čekání trošku zpříjemnili a zkrátili, jsme tu se zbrusu novým 

Vykukem. A v něm se můžete rozloučit s našimi deváťáky; vyluštit spoustu 

různých lušťovek; dozvědět se, na jaké pohádkové postavě ujíždí naši kantoři; 

zjistit, kde je Držkov; a v neposlední řadě se pak zúčastnit soutěže „Podle nosa 

poznáš kosa.“, ve které budete podle frňáčků hádat, ke kterému kantorovi patří. 

Tak Vám přejeme příjemné počtení a po prázdninách zase ahoj. Určitě se zase 

uvidíme! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 jarních měsících se toho jako obvykle na naší škole děje opravdu hodně. 

Proběhla například soutěž v anglické konverzaci pro žáky 5.ročníku; vítězové 

školního kola v soutěži zvané Paragraf se zúčastnili kola městského; naši svěřenci 

pilně recitovali na různých soutěžích, či se bez váhání zapojili do řady sportovních 

soutěží; ti nejodvážnější se dokonce neváhali zúčastnit matematických či 

chemických soutěží a olympiád. My se podíváme na zoubek aspoň jedné z nich. 

 

Paragraf 2016 
 

 Náš pětičlenný tým ve složení dvou kluků, Alexandra Veselého a Petra 

Daniše, a tří holek, Kateřiny Hurtové, Sáry Křištofové a Michaely Kubišové, 

postoupil z těžkého a vyrovnaného finále školního kola do kola městského. Tam 

se utkaly proti sobě čtyři družstva ze čtyř valašskomeziříčských škol, ze ZŠ 

Žerotínova, ZŠ Křižná, ZŠ Salvátor a samozřejmě ZŠ Vyhlídka. Městské kolo 

bylo velmi těžké i proto, že jsme cítili velký tlak, abychom naši školu dobře 

reprezentovali. Soutěžili jsme v několika disciplínách, a to ve stavění věže, 

měnění pravidel, odpovídání na otázky ohledně zákonů a poslední a asi 

nejzapeklitější disciplínou bylo odhadování věku daných osob. Zápolili jsme 

statečně a s vervou, a přestože jsme na stupně vítězů nedosáhli, určitě se budeme 

chtít zúčastnit i příští rok a svoji úspěšnost posunout výš. 

 

                  Alexandr Veselý a Petr Daniš, VIII.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězné družstvo z VIII.A 
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V letním čísle Vykuka se jako již tradičně podíváme na naše deváťáky, kteří se po 

letech strávených na této škole s námi loučí. Bude nám po nich smutno. A jak to 

vidí oni sami, nebo třeba jejich třídní učitelé, to si můžete přečíst právě teď. My 

jim přejeme hodně štěstí do budoucího života. 

 

Třída IX.A 
třídní učitelé: Mgr. Zuzana Topičová a Mgr. Jiří Kadla 

 

 IX.A, třída plná obyčejných i neobyčejných žáků. Kolektiv, který se v 

průběhu devíti let hodně měnil, zrál, až dozrál a ve své nejlepší kvalitě bude 

rozpuštěn. Na formování osobností se podíleli snad všichni učitelé z naší školy a 

každý z nich zanechal v každém nějakou stopu.  

 Zájmy jednotlivých členů kolektivu byly velmi pestré. Dokázali se bavit 

nejen v hodinách hudební výchovy a projevit své vlohy ve výchově výtvarné, ale 

našli se i nadšenci pro matematiku, fyziku, angličtinu, zeměpis nebo chemii, 

kteří se účastnili různých soutěží a olympiád. Velkou oporou školy byli i ve 

sportovních soutěžích. A tak se možná za pár let s mnohými potkáme nejen v 

rolích doktorů, právníků a ekonomů, jak je to dnes "in", ale také v profesích 

elektrikářů, stavebníků, opravářů nebo umělců či sportovců. Byly to krásné tři 

roky, které jsem s třídou jako třídní prožil, ale které také velmi rychle uběhly.  

 A co popřát ogarům a robkám do další životní etapy? Ať se Vám splní vaše 

sny, ať Vás baví Vaše budoucí práce a stane se Vaším koníčkem, ať Vás 

nesemele honba za penězi, prostě ať si užijete života se všemi jeho radostmi, ale i 

strastmi. A vždy jen v dobrém si vzpomeňte, kde to vše začalo a kde jsme vás 

každé ráno pětkrát v týdnu, deset měsíců v roce, po devět let rádi viděli. I my 

rychle zapomeneme na poznámky, důtky, dvojky z chování, špatné známky, které 

jsme vám dali, a budeme vzpomínat jen na to dobré, co jsme s Vámi prožili. 

 Takže kluci a holky, vykročte pravou nohou do dalšího učení a studia. Vše 

začíná znovu, jen vy jste o trochu moudřejší (nebo ne?).     

                 Váš třídní učitel Jiří Kadla 

    

Co mi dala/vzala základní škola? 
 

„Škola mi nevzala vůbec nic, naopak dala mi toho strašně moc. Vědomosti, 

dobrý kolektiv a dobré učitele. Nebylo to vždycky jenom super, ale i to k tomu 

patří. Vždy se musí vyvážit to dobré i něčím špatným. Jsem rád, že jsem chodil na 

Vyhlídku, protože jsem tu velmi spokojený. Vyhlídka je kvalitní škola, jak po 

stránce přípravy do dalšího života, tak Vám může nabídnout i další věci, které se 

nedají odmítnout. Vyhlídka je silná po všech stránkách – má dobré učitele, kteří 

umí naučit; prostory k rozvíjení sportu, který podporuje. Jediné, co mi snad 

škola vzala, je těch 9 let života, ale to může říct každý. Těch 9 let bylo ale úžasně 

prožitých. Chtěl bych ostatním říct, važte si toho, že tu můžete chodit, protože nic 

lepšího není a nebude. Jsem za tuto školu rád, za to, co mi dala. Užil jsem si těch 

9 let zde strávených a Vy byste taky měli! 

              Tomáš Táborský, IX.A 
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Třída IX.B 
 

třídní učitel: Mgr. Michal Stonavský 

 

 Čtyři roky se třídou IX.B uplynuly jako voda v Bečvě při povodních. Ještě 

před malou chvílí usedali jako malí špunti plní zvědavosti a obav do šesťáckých 

lavic, jaký bude druhý stupeň a hlavně co nový tříďas, a nyní odcházejí jako 

mladí dospěláci o hlavu větší než já 

 Cesta to byla nelehká, někdy jasno, občas polojasno, místy oblačno 

s bouřkami a blesky. Život ale není procházka růžovou zahradou a během těch 

čtyř let jsem se snažil Vám ukázat, že když jde člověk s čistými úmysly a štítem, 

jde to snáze a lépe. A to jak v životě, tak ve škole.  

 Pokud se ohlédnu zpět, vybaví se mi spousta příjemných chvil strávených 

společně. Namátkou bych chtěl připomenout oba dva pobyty ve Fryštáku, školní 

výlet do Tarzánie, noční spaní ve škole, projektové dny s druháky, ... Všude to 

bylo v pohodě a hlavně se na Vás dalo vždy spolehnout. Tato důvěra ve Vás měla 

tu správnou vzestupnou tendenci a to je na tom to nejcennější. Dnes mohu 

konstatovat, že ve Vás vidím mladé lidi, kteří se dokážou postarat nejen sami o 

sebe, ale i o ostatní a jsou připraveni být dobrými lidmi. A to, myslím si, je 

důležitější, než všechny nabiflované vědomosti. Na Vaší cestě životem Vám přeju 

vše nej a doufám, že na léta strávená na základce budete vzpomínat s radostí. 

 

              Váš tříďas Michal Stonavský 

 

Jak to vidíme my! 
 

„Já jsem tady na Vyhlídce prožila jen 4 roky na druhém stupni. Za ten čas jsem 

se ale seznámila se super třídou, která mi přirostla k srdci. Vzpomínám na šestou 

třídu, kdy jsme byli na Fryštáku a teprve jsme se seznamovali a já se jen 

červenala. Nikdy na ty 4 roky a na IX.B nezapomenu!“ 

 

 

                 Nikola Brandtnerová, IX.B 

 

„I když je 9 let docela dlouhá část života, utekla neuvěřitelně rychle. Za tuto 

dobu jsem se naučila spoustu věcí, poznala nespočet skvělých kamarádů a 

učitelů. Za těch 9 let si odnáším mnoho krásných chvil plných radosti, smíchu a 

mnohdy i ponaučení. Tímto chci poděkovat všem lidem, se kterými jsem měla tu 

čest se seznámit a žít s nimi jako s druhou rodinou. Děkuju všem učitelům, kteří 

mi předali spoustu vědomostí jak z hlediska vzdělání, tak i z hlediska životních 

zkušeností. Loučím se s Vámi v dobrém a přeji Vám mnoho trpělivosti s mými 

vrstevníky i následovníky.“ 

 

                  Gabriela Sklenářová, IX.B 
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Fotogalerie 
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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.  

 

 

Daniel Sváček  (recitátor) 

 

 Baví Tě recitovat? 

 Ano, baví mě to. 

 

 Jaký je zatím Tvůj největší úspěch v recitaci? 

 Letos jsem postoupil do republikového kola. 

 

 Jak se na soutěže připravuješ? 

 Chodím na přípravu k paní učitelce Garzinové, která mi moc pomáhá. 

 

 Kdo pro Tebe vybírá texty? 

 Taky paní učitelka Garzinová. 

 

 Co děláš rád ve volném čase? 

 Baví mě číst knížky, mám rád třeba sérii o Harry Potterovi. 

 

 

 

Alexandr Veselý  (recitátor) 

 

 Jaký je Tvůj letošní největší úspěch v recitaci? 

 Letos jsem vyhrál ve své kategorii Krásenský zvoneček. 

 

 Budeš pokračovat v recitaci i v příštím roce? 

 Určitě ano, baví mě to. 

 

 Řešíš už střední školu? Přece jen končíš osmou třídu. 

 Tak trochu, přemýšlím o gymnáziu. 

 

 Jaké máš plány na prázdniny? 

 Jedu na Ukrajinu pomáhat dětem bez domova. 

 

 Jak jsi k takovým plánům vůbec přišel? 

 Dostal jsem nabídku od klubu Most, který pracuje pod záštitou Apoštolské 

 církve. 
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Ludmila Plesníková  (učitelka na I.stupni) 

 

 V letošním školním roce jste si vyzkoušela učit první stupeň. Které 

předměty Vás nejvíc bavily? 

 U mě stále vyhrává český jazyk. V páté třídě máme sedm hodin a díky tomu 

 jsem mohla  zařazovat více zábavných cvičení. Potom mám hodně blízko 

 k výtvarné výchově a vlastivědě. Naopak utrpením se pro mě stala hudební 

 výchova a tělocvik, kterého jsem si užila víc než dost.  

 

 

 Na co budete nejraději vzpomínat a jak hodnotíte dva roky na naší škole? 

 Nevím, je toho hodně. Určitě nikdy nezapomenu na všechna vystoupení na 

 školní akademii, protože nacvičování bylo náročné, ale výsledek byl fajn. A 

 teď jsem plná zážitků ze své první školy v přírodě, která byla téměř 

 dokonalá. To mi připomíná naši skvělou spolupráci s dalšími třídami na 

 prvním stupni a společné projektové dny a  dokonce i jednu noc strávenou 

 společně ve škole. A hodnocení dvou let tady – bylo tu fajn. Poznala jsem 

 úžasné kolegy na prvním i druhém stupni i vychovatelky v družině a určitě 

 se s nimi budu vídat i dál. Vyzkoušela jsem si učit všechny předměty a 

 organizovat spoustu akcí. Ale mrzí mě, že nemůžu zůstat. 

 

 

 A co Vás čeká od září? 

 Vracím se na školu, kde jsem začínala, čeká mě čtvrtá třída a čeština v šesté 

 třídě, což mi maximálně vyhovuje. A v dalším školním roce ze mě snad 

 bude zase studentka.   

 

 

 Máte nějaké plány na prázdniny? 

 Vlastně ještě ne. Určitě pojedu na dovolenou, ale zatím nevím kam a ani 

 kdy. Rozhodně budu číst a nic nedělat, abych si pročistila hlavu. Ale 

 samozřejmě bych to nebyla já, kdybych už o prázdninách nepřipravovala 

 celoroční hru pro svoje budoucí čtvrťáky. 
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Marcela Nováková  (vychovatelka ve školní družině) 

 

 Baví Vás práce s malými dětmi? 

 Určitě, vždy je hezké vidět, jaký pokrok za školní rok děti udělají. Také jsou 

 velmi bezprostřední a upřímné. Často se dozvím i věci, kterým se společně 

 musíme zasmát. Ale není to vždycky lehké. Ve škole musí pracovat a 

 odpoledne se jim často moc nechce. 

 

 

 Co Vás na Vaší práci nejvíc těší? 

 Asi pocit, že je dětem s námi dobře a někdy se jim nechce ani domů. To, že 

 přijdou na kus řeči, i když už do družiny nechodí, a chtějí si jen tak 

 popovídat, či se pochlubit svými úspěchy. Taky se mi líbí některé akce    

 (výlety, soutěže), na které se všechny velmi těší. To jsou pak jako 

 vyměněné a nestačím se divit, co všechno dokáží. 

 

 

 Byla jste celý svůj pracovní život jen vychovatelka v družině? 

 Začínala jsem jako vychovatelka u neslyšících dětí. To bylo hodně náročné. 

 Potom jsem  pracovala jako učitelka na 1.stupni a na naší škole pak v 

 družině. Takže s dětmi pracuju vlastně celý svůj profesní život. 

 

 

 Jaké jsou Vaše plány na léto? 

 Nějaké velké plány nemám, protože hned začátkem prázdnin nastupuji do 

 nové práce. Budu dělat vychovatelku v dětském domově. Ale na nějaké 

 výlety určitě čas bude. Mám velmi ráda horské túry, a tak si nenechám ujít 

 aspoň pár dní v Krkonoších. Také už 2 roky plánuji plavbu po Labi, tak snad 

 to letos konečně vyjde. 
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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 duben, 

květen a červen. 

 

Víte, že:  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

29.dubna se slaví Mezinárodní den 

tance? Tento den vyhlásil 

Mezinárodní divadelní ústav právě na 

29.4., protože se narodil slavný 

francouzský tanečník a choreograf 

Jeann Georges Novarra. My tento den 

samozřejmě aktivně podporujeme, 

protože co je lepší než si aktivně 

zakřepčit za zvuků hudby, ať už 

moderní, nebo té klasické! Tak 

neváhejte a hejbněte sebou, i kdyby 

třeba jen o naší úterní taneční 

přestávce! 

5.května 1977 se na pulty obchodů 

dostal první sériově vyráv´běný 

počítač? Jednalo se o model Apple II, 

jehož tvůrcem byl jediný člověk, a to 

Stephen Wozniak, americký počítačový 

inženýr. Jeho počítač byl dostupný pro 

většinu lidí a jeho popularita dala 

vzniknout odvětví počítačových her a 

zapříčinila rozmach trhu textových 

editorů a počítačových tiskáren. 

2.dubna se slaví Mezinárodní den 

dětské knihy? V tento den se narodil 

známý dánský pohádkář Hans 

Christian Andersen, autor pohádek 

jako Ledová ..., Malá ... víla nebo 

Ošklivé ... V knihovnách se v tento 

den pořádají různé akce, jako je třeba 

oblíbená Noc s Andersenem. Cílem 

tohoto dne je přivést děti ke čtení a 

upozornit na nové knihy určené dětem. 

V naší republice se také pořádá akce 

Čteme dětem,  která nabádá rodiče, 

aby svým dětem četli. A co Vy, čtete 

rádi? My tedy rozhodně ano! 

11.dubna se narodil populární americký 

učitel a humorista Leo Rosten? Ve dvou 

letech se i s rodinou přestěhoval z Polska 

do New Yorku. V Americe si v době 

krize přivydělával jako učitel angličtiny 

pro přistěhovalce, odkud také čerpal 

inspiraci pro svou nejslavnější knihu Pan 

Kaplan má stále třídu rád. Příběhy pana 

Kaplana byly zpracovány také do podoby 

muzikálu, který byl u nás uveden poprvé 

v roce 2009 v divadle ABC. My jsme 

knížku četli a ještě teď se musíme smát. 

„Jen o píďu, pane Kaplan.!“ 
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16.května 1929 se v kalifornském 

Hollywoodu poprvé udělovaly ceny za 

vynikající výkony v americkém i 

zahraničním filmu, Oscaři? Oscar je 

považován za nejprestižnější filmovou 

cenu. Letos se Oscaři předávali 28.2. 

v Los Angeles. Víte, kdo získal za své 

filmy nejvíc těchto filmových ocenění a 

kolik jich bylo? Poradíme Vám, že to 

bylo v první polovině 20.století a jeho 

filmy určitě všichni dobře znáte. 

18.května 1872 se vydal český cestovatel a 

kartograf Emil Holub na svou první cestu 

do Afriky? Vyplul z Anglie a do Afriky 

dorazil v červenci. Nejprve tam působil 

jako lékař, ale v březnu 1873 se vydal na 

dvouměsíční safari na území bečuánského 

kmene, kde získal první zkušenosti 

s domorodci. Sesbíral tam také svou 

přírodopisnou sbírku, kterou ve dvaceti 

bednách odeslal do Prahy jednomu 

vlastenci, jehož sbírky afrických, asijských 

a amerických kultur se staly součástí 

expozice Národního muzea. Víte, jak se 

tento pán jmenoval?  
10.června 1348 byl položen základní 

kámen hradu Karlštejn? Tento kámen 

byl položen arcibiskupem Arnoštem 

z Pardubic. Stavba probíhala mezi roky 

1348 až 1357, vnitřní výzdoby byla 

dokončena v roce 1365. Na počátku 

15.století sem byly převezeny české 

korunovační klenoty. Dnes patří Karlštejn 

k nejnavštěvovanějším hradům u nás a 

každoročne se zde pořádá řada kulturních 

akcí. A tušíte Vy vůbec, kde se tento 

středověký hrad nachází? 

19.června 1978 vyšel první z řady 

komiksů Garfield, jehož autorem byl Jim 

Davis? Garfield je kocour, který miluje 

jídlo, hlavně lasagně, s radostí napadá 

pošťáky a poškrábe každý nový kus 

nábytku. Taky trpí neustálými depresemi 

a špatnou náladou a všechno vidí černě. 

K dalším postavám objevujícím se 

v komiksu paří Odie, milý, ale hloupý pes 

neurčité rasy, Jon Arbuckle, páníček 

Garfielda a Odieho, nebo kočičí slečna 

Arlena. I když je Garfieldovi už nějakých 

38 let, my ho prostě milujeme! 

26.června 1967 se narodil český 

režisér Jan Hřebejk? Na FAMU 

v Praze vystudoval scénáristiku a 

dramaturgii a získal už tři České lvy 

za filmy Horem ..., Musíme si ... a ... 

léta. K jeho dalším filmovým 

skvostům patří komedie Pelíšky, 

Pupendo, Nestyda či Medvídek. My 

jsme viděli většinu Hřebejkových 

filmů a můžeme jen doporučit. I když 

opravdu nevíme, kde udělali soudruzi 

z NDR chybu! 
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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?!  

 

Žáků I.stupně jsme se tradičně zeptali, jaké mají plány na prázdniny. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože se o prázdninách hodně cestuje, a to v poslední době hlavně po vlastech 

českých, otestovali jsme zeměpisné znalosti žáků II.stupně záludnou otázkou, kde 

že je Držkov. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

Pokud jste to taky nevěděli jako naši dotazovaní, doporučujeme zamířit do okresu 

Jablonec nad Nisou. A cestou můžete navštívit další malebná česká místa, jako  

například  Močovice, Pleš, Výžerky, Kluky či Všechlapy. Zvlášť ty dvě poslední 

zaujaly především naše redaktorky! 

 

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

Alžběta Baslová, III.A 

„O prázdninách pojedu ke 

kamarádce do Hošťálkové a 

chystám se k babičce.“ 

Marcela Jaroňová, III.A 

„Letos máme jet k moři, už 

se moc těším.“ 

Dominik Kopřiva, V.B 

„Pojedu na tábor a budu 

hodně hrát badminton.“ 

Daniel Malík, VI.B 

„Nejspíš tam, kde jsou držky.“ 

Eliška Rejtová, IX.A 

„No snad by to mohlo být 

někde u Prahy.“ 
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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. 

 

Podobně jako v minulém čísle Vykuka si můžeme přečíst jedno literární dílko, 

které napsali naši žáci k soutěži Požární ochrana očima dětí. Tentokrát jde o text 

Katky Žlebkové, která nám ve svém příspěvku popsala, jak těžké, ale i inspirativní 

je být hasičem. 

 

 

Tomášův příběh 

 

 Budu vám vyprávět příběh jednoho chlapce, který se jmenoval Tomáš.  

 Jednoho dne měli mít ve škole přednášku o hasičích. Tomáš se toho dne 

moc těšil do školy, protože hasiče obdivoval. Věděl o nich snad všechno. 

Cestu do školy potkal svého kamaráda Honzu, který se na přednášku těšil 

stejně jako on. S Tomem o hasičích mluvili skoro každý den a domlouvali 

se, že jednoho dne se jimi i stanou. 

 Když přišli do školy, s radostí se usadili do lavic a začali si povídat o 

tom, jaké by to asi bylo být na místě těch hasičů, kteří za nimi přijdou. A v 

tu chvíli zazvonilo. Začala první hodina. Jenže hasiči nepřišli, jelikož měli 

přednášku ve třetí třídě. Tom s Honzou byli v páté třídě, takže si museli 

počkat až na druhou hodinu. 

 První hodinu byla čeština. Tu kluci zrovna v oblibě neměli a tak si stále 

povídali, jak se těší, a vůbec nedávali pozor. „Tak, a za domácí úkol máte 

cvičení 4 na straně 52,“ řekla paní učitelka. To byla jediná věta, kterou 

kluci slyšeli. „Crrr,“ ozvalo se. To bylo zvonění. Tomáš s Honzou vyskočili s 

nadšením, ostatní spolužáci byli také rádi, ovšem z toho důvodu, že skončila 

čeština a že už se nebudou muset učit. 

Začala přestávka, ale kluci už se nemohli dočkat. Stále se dívali na 

hodinky, kdy už konečně zazvoní. V tom přišla paní učitelka a řekla, aby si 

děti poskládaly své lavice vedle sebe. Když byly děti hotové, ozvalo se 

zvonění. 

 Náhle se ozvalo rázné zaklepání. Paní učitelka vyzvala děti, aby se 

postavily na svoje místa, a pak řekla: „Dále!“ Otevřely se dveře a vešli 

hasiči. Děti slušně pozdravily a sedly si na svá místa. 

 Hasiči se usmívali. První jejich otázka zněla: „Tak děti, chtěl by tu být 

někdo hasičem?“ Tomášova a Honzova ruka vylítla jako stíhačka. „To je 

skvělé,“ usmívali se uznale na kluky hasiči. „No a víte někdo, jaké mají 

hasiči telefonní číslo?“ zeptali se podruhé. Tentokrát měla zvednutou ruku 

skoro celá třída. Hasiči nevěděli, koho si vybrat, tak vyzvali celou třídu. 
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„150!“ odpověděly naráz všechny děti jako jeden. A tak následovala otázka 

za otázkou. Bylo to tak zábavné a zajímavé, že si nikdo ani nevšiml, jak 

rychle běží čas a najednou byla přednáška u konce. “Tak děti, uvidíme se 

zase příští rok. Byli jste všichni skvělí!“ řekli hasiči jako poslední větu a 

odcházeli. „Na shledanou!“ odpověděla znovu třída sborově. 

 Spolužáci se rozprchli domů, Honza s Tomášem ale nepospíchali. Šli si 

v klidu a povídali si o tom, jak si to užili. Pak se jejich cesty rozdělily, a tak 

se rozloučili.  

 Tomáš přišel domů, odemkl dveře a slyšel maminku, jak na něj volá z 

kuchyně: „Tak jak bylo ve škole?“ Na to hned Tomáš: „Super!“.  „To je 

dobře. Uvařila jsem ti oběd, tak si umyj ruce a pojď si ho sníst. Při jídle mi 

můžeš o tom vyprávět,“ řekla maminka. „To je fajn, už mám hlad!“ 

odpověděl Tom a šel si umýt ruce, aby mohl zasednout k obědu. 

 Po obědě si šel do pokoje nachystat věci na příští den do školy, vykoukl z 

okna ven, a co nevidí! Z okna vedlejšího domu se valí kouř! „ Mami, mami! 

U sousedů hoří!“ křičí Tom, „pojď se honem podívat!“ „Kristepane!“ 

spráskla ruce maminka, „musíme honem zavolat hasiče!“ Ale to už Tom 

vytáčí 150 a předává telefon mamince. „Halo, hasiči? V Kopečkově ulici 

blízko základní školy hoří dům! Prosím, přijeďte co nejrychleji!“ „Ano, 

rozumíme, hned vyjíždíme!“ odpovídají na to hasiči. 

 A skutečně, než maminka s Tomášem vyběhli na ulici, přijelo velké 

červené hasičské auto, hasiči vyskákali ven v cuku letu a už si připravovali 

hadice k rychlému zásahu, což se jim podařilo v rekordním čase. Tomáš s 

maminkou na to s úžasem koukali z bezpečné vzdálenosti. Oheň byl brzy 

uhašen, naštěstí sousedé nebyli uvnitř. 

 „Jsi šikovný, Tome, nebýt tebe, kdo ví, co by se ještě mohlo stát! Já bych 

si toho nevšimla,“ povídá maminka cestou domů. Tomáš se na maminku 

usmál: „Taky chci být hasičem, mami, jsou tak stateční!“ „Já vím, Tome,“ 

odpověděla maminka, „třeba se jím jednou staneš.“ 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kateřina Žlebková, VI.B 
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Žáci osmého ročníku se v hodinách literatury setkali s mnoha novými literárními 

pojmy. Jedním z nich byl například kaligram. Žáci se dozvěděli, že takový 

kaligram je vlastně obrazová báseň, prohlédli si několik ukázek toho, jak má 

správný kaligram vypadat, a pak si zkusili zahrát na literáty zkombinované 

s výtvarnými umělci. A co z jejich snahy vzešlo, si můžete prohlédnout právě tady. 

Musíme uznat, že se jim to docela povedlo. Co říkáte? Ještě trochu praxe a mohli 

by se tím snad i živit! 
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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  

There are nine colours hidden in this chart. Each number is for one letter. Can 

you find all the colours? (V tabulce je ukryto devět barev. Každá číslice znamená 

jedno písmeno. Dokážeš je všechny doplnit?) 

 

1 R E D    

 1 2 3    

2 
13 1 2 17   

3 
4 5 6 2   

4 
4 5 7 8 9  

5 
4 1 10 11 12  

6 
13 1 2 2 12  

7 
11 14 15 16 2  

8 
10 1 7 12 13 2 

9 
17 2 5 5 10 11 

 

The words in each group have the same three letters. Your task is to fill in the 

missing letters and find the words. (Slova v každé skupině mají společná tři 

písmena. Tvůj úkol je doplnit tato chybějící písmena a odhalit slova.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

A L _ _ _ D Y 

B _ _ _ D 

D _ _ _ M 

N _ _ _ T 

E _ _ _ T E E N 

N E _ _ _ B O U R 

W E _ _ _ E R 

B _ _ _ R O O M 

F _ _ _ E R 

S _ _ _ O N 

P L _ _ _ E 

S _ _ _ I D E 
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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         

       3        

4               

       5        

     6          

 

 

1 kamarád 

2 moře 

3 dovolená 

4 sluneční brýle 

5 číst 

6 slunce 

 

                  Matěj Trochta, IX.A 

 

 

     

Hrátky s češtinou  

 

Najdi ve skrývačkách schovaná chlapecká křestní jména. Všechna můžete najít 

v kalendáři v jarních a letních měsících. Víte, kdy přesně slaví tito kluci svůj 

svátek? 

 

Dost mě štve, jak ubíhá čas. 

Vanilkové ledo mi nikdo asi nekoupí. 

První předvoj tě chce zmást. 

Sleduji doma reklamy v televizi. 

Na nádvoří nastoupili vojáci na rozcvičku. 

Každý den vyšle otec svého syna do školy. 
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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  
 

„Proč máš z dějepisu pořád samé pětky?“ zlobí se tatínek na Pepíčka. „Víš, tati,“ 

vysvětluje Pepíček, „já za to nemůžu. Učitel se mě pořád ptá na věci, které se 

staly před mým ...!“ Pokud chcete vědět, na jaké že to věci se pan učitel ptá, 

musíte vyluštit křížovku.  Jenom doufáme, že to nemáte taky tak. O tom se ostatně 

můžete přesvědčit už při samotném luštění. 

 

   1             

 2               

   3             

  4              

   5             

  6              

 7               

 8               

     9           

 

 

1. „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“ - ... Lucemburský 

2. patron české země – svatý ... 

3. jediná žena vládnoucí na českém trůnu 

4. slovanští věrozvěstové – Cyril a ... 

5. Krokovy dcery - ..., Teta, Libuše 

6. „otec národa“ 

7. husitský vojevůdce Jan Žižka z ... 

8. první historicky známý moravský vládce 

9. první československý prezident 
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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 

 

 

Pepíček ukazuje tatínkovi vysvědčení. Tatínek se zlobí: „Samá pětka! Něco tak 

hrozného jsem ještě neviděl!“ Pepíček na to: „Já taky ne, tohle jsem našel ve 

tvých věcech z mládí!“ 

 

Pepíček, celý bledý, přijde do lékárny a ptá se: „Máte nějaké léky proti bolesti?“ 

Lékárnice se ptá: „A co tě bolí, chlapečku?“ Pepíček na to: „Ještě nic, ale 

tatínek si právě prohlíží moje vysvědčení!“ 

 

Pepíček říká panu učiteli z matematiky: „Tu pětku na vysvědčení jsem si opravdu 

nezasloužil!“ Pan učitel na to: „Já vím, Pepíčku, ale horší známku školský 

zákon nepovoluje!“ 

 

Ptá se paní učitelka: „Pepíčku, co říkal tatínek na tvoje vysvědčení?“ „Nic, jen 

kroutil hlavou.“ „Tak to nebylo zase tak hrozné, ne?“ „No jo, ale on kroutil mojí 

hlavou!“ 

 

Pepíček říká kamarádům: „Včera byl u nás pěkný šrumec. Náš pes Alík mi 

sežral vysvědčení!“ „Ty jo, a cos mu udělal?“ „No, koupil jsem mu kus masa za 

odměnu!“ 
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Podle nosa poznáš kosa! 
V minulém čísle jste se mohli pokochat nádhernými ksichty, které na Vás udělali 

Vaši spolužáci. Všem jim patří velký dík za odvahu a ochotu udělat si ze sebe 

srandu. V tomto čísle trochu přitvrdíme. Pod textem vidíte čtyři povedené nosy, 

nosíky a nosany Vašich učitelů. Poznáte, kdo je majitelem kterého nosu? Jestli 

ano, dostavte se do kabinetu paní učitelky Trochtové, a pokud Vaše tipy budou 

správné, dostanete sladkou odměnu. Tak směle do toho! Jen ty kantory na 

chodbách koumejte pokud možno nenápadně! 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Nos č.1           Nos č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nos č.3          Nos č.4 

 

Učitelský kvíz 
V minulém čísle Vykuka jste se mohli pokochat, na jakých seriálech ujíždějí naši 

kantoři, kdo z nich sleduje třeba takovou Ordinaci, nebo kdo si raději dopřeje porci 

americké zábavy typu Terorie velkého třesku. Otázka v tomto čísle Vykuka s tou 

předchozí tak trochu souvisí. Zeptali jsme se totiž kantorů, jakou mají oblíbenou 

pohádkovou  postavu a proč. Co jsme se dozvěděli, můžete zjistit právě teď, jen si 

musíte ty správné odpovědi dát sami dohromady. 

 

1. Mgr. Michaela Zimková A. Oggy a švábi – je s nimi sranda 

2. Mgr. Marie Kratochvílová B. Anděl páně – hraje tam dobrý herec 

3. Mgr. Michal Stonavský C. Krteček – nejkrásnější česká pohádková postava 

4. Mgr. Kamila Slípková  D. Pat a Mat – jsou opravdu šikovní 

5. Mgr. Daniela Miklová  E. Šípková Růženka – mohla dlouho spát 

6. Mgr. Andrea Trochtová F. Popelka – má dobré vlastnosti 
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________________Vykukovo rozloučení 

 

Tak to je pro tentokrát všechno. Doufáme, že jste si letního Vykuka užili a přečetli 

jej od prvního do posledního písmenka. Však jsme se taky ukrutně snažili, aby se 

Vám všechny články i to ostatní líbilo. I když nám bude po Vás smutno, už se moc 

těšíme na letní prázdniny a dobu sladkého nicnedělání a odpočinku od školy. Tak 

Vám přejeme báječně prožité prázdniny, načerpejte spoustu energie do nového 

školního roku a v září opět ahoj ve škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení křížovek a dalších vykukovin: 

s. 11  –  královna, mořská, káčátko 

s. 12  – Walt Disney – 22 Oscarů; Vojtěch Náprstek; okres Beroun (cca 30km JZ   

    od Prahy) 

s.17 –   REA, IGH, ATH, EAS 

  s.17 –  ferien; Jakub 25.7., Dominik 4.8., Vojtěch 23.4., Marek 25.4., Ivo     

  19.5., Leo 19.6. 

s.19 –  narozením  

s.21 –  řešení z minulého čísla: 1E, 2D, 3F, 4B, 5A, 6C 
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