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__________________Vykukův úvodník 
 

Ahojte, milí Vykukové! Tak Vás po delší odmlce zase vítáme u Vašeho 

nejoblíbenějšího časopisu, nového Vykuka. Tentokrát jsme se rozhodli, že vydáme 

dvě čísla do roka a to větší počteníčko Vás v tomto čísle čeká! Je přímo nabité 

všemi možnými i nemožnými novinkami, texty, křížovkami, kvízy, vtípky a 

anketami, že budete mít co dělat to všechno přečíst a vychutnat až do dalšího 

vydání. Pevně věříme, že si každý z Vás v novém Vykukovi najde to svoje, co ho 

pobaví a zaujme. Tak Vám přejeme, aby se Vám náš váš časopis co nejvíc líbil a 

abyste si jeho čtení užili aspoň tak, jako my jeho psaní. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

 

 

První půlrok nového školního roku byl přímo nabitý nejrůznějšími událostmi, 

akcemi a soutěžemi, takže bylo fakt hrozně těžké vybrat jen to nejdůležitější a 

nejzajímavější. Tady máte několik článků a fotografií o událostech, které nás 

zaujaly nejvíc. 

 

Ale nejdříve začneme slogany, které podle nás nejlépe vystihují atmosféru začátku 

školního roku! Ha ha ha! 

 

PRÁZDNINY JSOU KRÁSNÝ ČAS, ALE PO NICH KAŽDÝ Z NÁS NA 

VYHLÍDKU SPĚCHÁ ZAS! 
 

KANTOŘI I ŽÁCI JSOU NAŽHAVENI K PRÁCI. V OKU JAS MAJÍ 

ZAS! 
 

OVOV 2016 
 

 Dne 8.9. ráno jsme odjížděli 4 holky, Tereza Hanáková, Lucie Golasovská, 

Jitka Ševčíková a Sarah Křištofová a 4 kluci, Alexandr Paťava, Daniel Sovák, 

Lukáš Adámek a Radim Pobořil vlakem do Brna na republikové finále OVOV, 

kde jsme měli v 10 disciplínách porovnat své síly s ostatními vybranými školami 

z celé České republiky. Po příjezdu do Brna jsme se ubytovali na vysokoškolské 

koleji, po následující prohlídce stadiónu jsme šli na večeři. Po večeři všechny 

týmy nacvičovaly nástup, který jsme měli ráno perfektně předvést. Po nástupu 

následovala minuta ticha za Věru Čáslavskou. Jako další byla zumba, která 

všechny moc bavila. Konečně začalo 5 disciplín, mezi kterými se prolínala zumba 

s malinkatým obědem. Po ukončení disciplín toho dne jsme se odebrali na 

ubytovnu, poté na večeři a spát. Další den jsme vstávali brzy, abychom byli včas 

na snídani a nemuseli čekat v řadě. Když jsme se nasnídali, pospíchali jsme opět 

na stadión, kde nás čekalo zbývajících 5 disciplín. Po poslední disciplíně jsme se 

šli smočit do příkopu (bazénku), někteří 

dobrovolně a někteří nedobrovolně. Nakonec 

bylo slavnostní vyhlášení výsledků, po 

kterém jsme jeli všichni vlakem domů 

společně se školou ze Zašové, se kterou byla 

celou cestu sranda. Po příjezdu do 

Valašského Meziříčí na nás čekali rodiče a 

všichni jsme se rozešli do svých domovů. 

Celá akce byla moc prima a už se těším na 

další ročník. 
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ADAPTAČNÍ POBYT 2016 
Tento rok byly obě šesté třídy na adaptačním pobytu ve Fryštáku. 

 

 Nejprve jsme přijeli a naši instruktoři nás uvítali už na autobusové 

zastávce. Potom nám zavázali oči šátky a poslepu nás zavedli do naší základny 

DIS. Byli jsme rozděleni na třídy (6.A a 6.B). Třída 6.B měla program jako 

„agentský výcvik“ a třída 6.A byli indiáni. Hned co jsme přijeli, odložili jsme si 

kufry a začínala 1. bojovka: vytvořily se dvojice a svázaly se jim nohy, potom 

jsme chodili po celé ubytovně a zjišťovali různé úkoly, co nám zadali. Až  jsme 

měli vše hotové, tak jsme se sešli v zelené klubovně a šli jsme na výborný oběd. 

Po obědě byla hodina a půl odpoledního klidu, kdy jsme si vybalovali věci 

z kufrů a taky jsme si mohli zajít do baru pro nějakou sladkost. Po odpoledním 

klidu jsme čekali na zadání dalšího úkolu, který byl už dál od základny DIS. 

V lese jsme potom hráli hry s tajnou zprávou a šátky. Vrátili jsme se kolem páté 

hodiny, kdy jsme měli chvíli odpočinku a potom byla večeře. Po večeři jsme měli 

chvíli čas na převlečení do masek na Halloweenský večer. Skončili jsme asi 

kolem půl desáté a už jsme se šli připravovat unavení do postele a v deset už 

chodily paní učitelky a dávaly nám dobrou noc. 

 Druhý den ráno po snídani byla taková malá herní rozcvička (tedy, spíš 

jsme hráli hry ). Pak jsme se sešli v zelené klubovně, kde jsme hráli úžasnou 

hru na samuraje. V odpoledním klidu hráli kluci v herně ping-pong a fotbálek. 

My, holky, jsme se spíše přejídaly zmrzlinovým pohárem v baru.  Pak jsme se 

sešli venku a rozdělili se na skupiny a plnili různé úkoly, při kterých jsme 

zdokonalovali naše přátelství a spolupráci.  A nakonec byl ten nejlepší úkol na 

spolupráci. KOBEREČKY. Toto byla ta nejúžasnější hra, co jsme kdy mohli 

dostat.  Každý dostal jeden kobereček a měli jsme se nějakým způsobem dostat na 

druhou stranu cesty. Vymysleli jsme, že uděláme obrovský zástup a budeme 

posílat koberečky a tak se posouvat. Nakonec jsme to zvládli a myslím si, že 

umíme spolupracovat, i když nejsme úplně všichni spolu kamarádi . Potom 

byla večeře a po večeři na nás čekala pevnost DIS. Přišel otec Fouras a ten nám 

zadal úkol, co máme dělat. Pak jsme se rozdělili na skupiny a chodili po 

ubytovně a plnili různé úkoly a hledali indicie. Nakonec jsme z indicií vytvořili 

tajenku a šli na půdu za otcem Fourasem , kde jsme mu tajenku všichni řekli a 

nakonec to dopadlo tak, že všichni vyhráli poklad. Potom byla večerka. 

 Další ráno jsme se balili domů a po sbalení jsme hráli aktivity. Potom jsme 

hráli žraloka, měli oběd a jeli domů. A myslím si, že si to sice všichni užili, ale 

určitě všichni přijeli domů unavení a hned lehli do peřin. Přesto doufám, že na 

podobný pobyt, tentokrát zaměřený na volbu povolání, pojedeme v osmé třídě a 

zase si to parádně užijeme. 
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Česko – slovenský deň  
 

 19.října 2016 se několik žáků našich šestých tříd vydalo na cestu do 

slovenského města Partizánske. Cesta trvala sice velmi dlouho, ale myslím si, že 

mluvím za všechny, když řeknu, že to stálo za to. Slováci byli moc milí a také 

velmi štědří. Hned po příjezdu nám nabídli chléb se solí, to je tradiční uvítání a 

vítalo se tak také v Česku. Co nás ale hned po příjezdu překvapilo, to byla 

přítomnost televizních štábů několika českých i slovenských televizních stanic.  

(A ten samý večer jste nás mohli vidět v televizní reportáži.) 

 Bylo trochu zvláštní být pořád pod dohledem kamer, nicméně jsme si na 

kamery zvykli a pokračovali jsme v programu. Nejdříve nás slovenští kamarádi 

provedli po škole. Poté byla prohlídka města. Město je tam nádherné a 

Partizánske je vůbec nejmladší město na Slovensku. Po návratu z prohlídky nás 

pozvali na společný oběd. K obědu byly lívance s tvarohem, šlehačkou a 

marmeládou a  byly fakt moc dobré. Po obědě jsme se naposledy rozloučili a byl 

pomalu čas jet domů.  Náš výlet na Slovensko se nám moc líbil a budeme na něj 

jistě dlouho vzpomínat. 

 

 

A tady si můžete přečíst text jedné ze slovenských žákyň, jak ona vidí partnerství 

mezi našimi školami. 

 

Moji priatelia 

 
Moji priatelia nie sú iba nejaké deti z ulice. 

Sú moja rodina... 

Vždy mi pomôžu, vždy si ma zastanú, vždy mi dajú to, čo najviac potrebujem. 

A čo najviac potrebujem??? 

Priateľstvo od priateľov, lebo priatelia sú moja rodina a človek bez rodiny nie je 

nikto, nepozná lásku a ozajstné priateľstvo, a to je najväčšia bolesť pre človeka... 

Chceli by sme nadviazať nové priateľstvá so žiakmi zo ZŠ Vyhlídka Valašské 

Meziřičí.  

Dúfam, že z nás budú dobrí priatelia. 

Adriána Radosová 
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Dějepisná olympiáda 
 

V průběhu měsíce listopadu proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné 

olympiády. Tematicky byla tato olympiáda zaměřena na 18. stolení, Habsburky a 

převážně na Marii Terezii. Test obsahoval celkem 23 otázek a bylo možné za něj 

získat 60 bodů. Z mého pohledu byli mírně ve výhodě žáci devátých tříd. 

Například ti, kteří se již olympiády zúčastnili v minulém ročníku. Otázky bych 

ohodnotil jako středně těžké. Jsem rád, že jsem se této olympiády zúčastnil. Byla 

to má první olympiáda. I když jsem se neumístil na žádném z prvních míst, tak to 

mělo pro mě určitě přínos a bylo to zajímavé. 

                Jan Šamánek, VIII.A 

 

 

RENÉ 
 

 Žáci 8. A 9.ročníku  se 1. prosince zúčastnili filmu René od paní režisérky 

Heleny Třeštíkové. Tento dokument vypráví příběh Reného, který strávil 

s přestávkami přes 16 let ve vězení. Zde také napsal dvě knihy. Podle psychologů 

je to sice nadprůměrně inteligentní, ale nemocný člověk. Bylo to velice zajímavé, 

protože hlavní hrdina tam byl po celou dobu s námi a po skončení dokumentu 

jsme mu mohli klást různé otázky ohledně jeho života. Dozvěděli jsme se, že je 

ženatý a má malého syna. Film byl velice zvláštní a působil na nás mírně 

depresivně. 

 

 

 

Školní akademie 2016 
 

Ve středu 14. prosince se v sále Kulturního zařízení uskutečnila vánoční 

školní akademie, kde vystoupili žáci jak prvního, tak i druhého stupně naší školy. 

Společně s pomocí učitelů si nacvičili zajímavé taneční choreografie, hru na 

nástroje, ale i recitaci básně. Zazněly zde známé melodie i vánoční písničky. 

V sále vládla klidná, ale i veselá atmosféra. Celou akcí nás prováděli žáci 9. B a 

doufáme, že taková školní akademie bude i v příštím roce. 
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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.  

 

Marie Maliňáková  (učitelka na 1.stupni)   

 

 Je ZŠ Vyhlídka Vaše první působiště? 

 Ano, je. 

 

 

 Jak se Vám na naší škole líbí? 

 Na ZŠ Vyhlídka se mi líbí moc, zatím vše hodnotím v superlativech. 

 

 

 Jací jsou Vaši žáci? 

 Jsem třídní učitelkou IV.C, jsou v ní hodní žáci, kteří se k ostatním chovají 

 kamarádsky. 

 

 

 Co ráda děláte ve volném čase? 

 Ráda zpívám, někdy si zacvičím a moc ráda cestuju. 

 

 

Zdena Dočkalová  (učitelka na prvním stupni)   

 

 Kde jste pracovala před příchodem na naši školu? 

Učila jsem na ZŠ Šafaříkova. 

 

 

 Jak se Vám u nás líbí? 

Na Vyhlídce se mi líbí moc. 

 

 

 Které předměty učíte nejraději a proč? 

Nejvíc mě baví přírodověda, baví mě učit žáky o přírodě, vesmíru apod. 

 

 

 Co děláte ráda ve volném čase? 

Nejradši spím, taky ráda čtu knížky, hlavně detektivky. 
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Marcela Holubcová  (učitelka na 2.stupni)  

 

 Kde jste pracovala před příchodem na naši školu? 

 Učila jsem za ZŠ Tlumačov. 

 

 

 Které předměty vyučujete? 

 Učím matematiku a fyziku. 

 

 

 Je snazší učit mladší nebo starší žáky? 

 Nemám žádný problém vyučovat jak mladší, tak starší žáky. 

 

 

 Máte nějakou oblíbenou knížku? 

 Mám ráda Pána prstenů od J.R.R.Tolkiena. 

 

 

 Co ráda děláte ve volném čase? 

 Ráda čtu, lyžuju a cestuju. 

 

 

Lenka Adámková  (učitelka na 2.stupni) 

 

 Kde jste pracovala před příchodem na naši školu? 

Učila jsem na ZŠ Salvátor. 

 

 

 Které předměty učíte? 

Učím český jazyk a literaturu, ale ovládám i ruštinu, která je mým velkým 

koníčkem. 

 

 

 Kdo je Váš oblíbený spisovatel a proč? 

Mám ráda Ch.Dickense, protože psal o životě a jeho horších stránkách. 

 

 

 Kdy jste byla naposledy v kině a na jakém filmu? 

Kvůli nedostatku času do kina moc nechodím, na filmy, hlavně pohádky, se 

dívám doma. 

 

 

 Sportujete? Jaké sporty máte nejradši? 

Ano, jezdím na kole, in-line bruslích, chodím po horách. 
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Z přehršle nových žáků na naší škole jsme jich mohli vybrat jen pár. Tak se s nimi 

seznamte. A pak následují žáci, kteří reprezentují naši školu. 

 

 

Vojtěch Vašíček  (nový přírůstek do 5.C)   

 

 Z jaké školy jsi k nám na Vyhlídku přestoupil? 

 Přišel jsem ze Základní školy v Kunovicích. 

 

 Proč sis vybral zrovna Vyhlídku? 

 Mám tu bráchu v deváté třídě. 

 

 Co děláš rád ve volném čase? 

 Nejradši chodím ven s kamarády. 

 

 

 

Eliška Štefková  (nová žákyně v 5.A)  

 

 Odkud jsi přišla na Vyhlídku? 

 Na první stupeň jsem chodila na Základní školu  

v Příboře. 

 

 Líbí se Ti u nás? 

 Ano, líbí. 

 

 Co děláš, když máš volno od školy? 

 Hraju si se svým domácím mazlíčkem, králíkem, a hraju závodně basketbal. 

 

 

 

Tomáš Rusek  (nový přírůstek do 6.B) 

 

 Na jakou školu jsi chodil před Vyhlídkou? 

 Navštěvoval jsem Základní školu v Mikulůvce. 

 

 Jsi na Vyhlídce spokojený? 

 Ano, moc se mi tu líbí. 

 

 Jaké předměty tě nejvíc baví? 

 Baví mě tělocvik a matematika. 
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Sarah Křištofová  (vítězka školního kola Olympiády v českém jazyce) 

 

 Baví tě jazyky? 

Ano, baví. 

  

 Připravovala ses nějak na soutěž? 

Ani ne. 

 

 Těšíš se na okresní kolo? 

Docela se těším. 

 

 Máš při takových soutěžích trému? 

Ani ne, trémou moc netrpím. 

 

 

Tereza Hanáková  (účastnice okrskového kola ve vybíjené a atletka) 

 

 V okrskovém kole jsi se svým týmem zvítězila. Jak se vám hrálo? 

Odehrály jsme celkem 5 zápasů, z toho jsme 1 prohrály a 4 vyhrály. 

Nakonec jsme se staly vítězkami celého turnaje a postoupily do okresu. 

 

 Zdála se ti konkurence těžká? 

Ani ne, protože jsme byly opravdu sehrané a dost jsme trénovaly. 

 

 Jaké byly ceny? 

Zlaté medaile a diplom s naší fotografií. Bylo to velmi originální. 

 

 Věnuješ se i dalším sportům a jaký v nich byl tvůj největší úspěch? 

Věnuju se atletice a biatlonu. Nejspíš 4. místo ve skoku do výšky na 

Evropských dětských atletických hrách, kde jsem skočila 135 cm.     

 

 

Daniel Sváček  (recitátor) 

 

 Jak dlouho se věnuješ recitování?  

Od 1.třídy, takže už pátým rokem. 

 

 Míváš před recitací trému? 

Ne, nemívám. 

 

 Baví tě recitování a jaký v něm máš zatím největší úspěch? 

Ano, baví. Asi účast v celostátním kole. 
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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 září až 

leden. 

 

Víte, že:  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

4.října se slaví Mezinárodní den 

zvířat? Tento den byl zvolen na počest 

sv. Františka z Assissi, který v tento 

den roku 1226 zemřel a který se po 

celý svůj život staral o nemocná a 

opuštěná zvířata. A my doufáme, že i 

Vy se o své domácí mazlíčky dobře 

staráte a máte je rádi. A víte Vy vůbec, 

jaké domácí zvířátko se skrývá pod 

latinským názvem Cavia aperea 

porcellus? Jestli  ne, koukněte se na 

konec Vykuka. 

20.října se slaví mezinárodní den 

stromů? V České republice ho slavíme 

od roku 1906. V tento den se konají 

nejrůznější prohlídky parků, arboret, 

apod. V tento den bychom si měli 

připomenout, jak jsou stromy důležité 

pro život na naší planetě a že bychom je 

měli chránit. Tak nás tedy zajímá, jestli 

tušíte, co je to vlastně fotosyntéza. 

5.září 1638 se narodil Ludvík XIV? 

Jeho otcem byl Ludvík XIII. a matkou 

Anna Rakouská. Po smrti otce se 

v pouhých čtyřech letech stal králem 

Francie. Panoval celých 72 let, což 

bylo nejdéle ve francouzské historii. 

Byl známý také jako král slunce, 

protože se rád bavil a věnoval kultuře. 

Žil velmi pohodlný a přepychový 

život, pro své pohodlí si nechal 

postavit přepychový zámek ve 

Versailles. Zemřel 1.září 1715 ve věku 

75 let. 

každou druhou sobotu v září se od roku 

2000 koná Světový den první pomoci?  

Vyhlašuje jej každoročně Mezinárodní 

federace červeného kříže. Jedná se o 

ukázky poskytování první pomoci pro 

širokou veřejnost, dále o soutěže pro děti, 

možnost vyzkoušení si resuscitace, 

měření krevního tlaku, ale také ukázky 

vystoupení kynologů se záchranářskými 

psy, ukázky moderní hasičské techniky, 

vybavení zdravotnické záchranné služby, 

ukázky obvazové techniky, maskování 

poranění apod. 
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21.listopadu se slaví Světový den 

televize? Tento den se slaví na počest 

J.L.Bairda, který jako první udělal přenos 

obrázků po telegrafických drátech. 

V Československu byla televize poprvé 

spuštěna roku 1953. Dnes si už mnozí 

z nás nedovedou představit svůj život bez 

televize. Sledujeme seriály, filmy, naučné 

či sportovní pořady. Možná by někdy 

bylo lepší se na sport nedívat a radši ho 

aktivně provozovat. Co Vy na to? 

30.listopadu 1835 se narodil slavný 

americký spisovatel a novinář Mark 

Twain? Dětství a mládí strávil na řece 

Mississippi, kde působil jako lodivod. 

Téma řeky ho velmi ovlivnilo v jeho 

tvorbě. Patří k zakladatelům moderní 

americké prózy. Kromě psaní článků do 

novin a románů pro dospělé se proslavil 

dvěma romány o dětech, jejichž hlavními 

hrdiny jsou dva nezbední kluci Tom … a 

Huckleberry … Pokud sami nedokážete 

doplnit jména těchto hrdinů, stačí se 

kouknout na český film natočený na motivy 

Twainových příběhů Páni kluci! 

20.prosince 1890 se v Praze narodil 

Jaroslav Heyrovský? Už od mládí se 

zajímal o přírodní vědy a prováděl 

chemické pokusy. Po gymnáziu studoval 

rok na Karlově univerzitě a pak se 

přesunul na University College do 

Londýna. Za svůj objev polarografické 

metody a jejího využití obdržel z rukou 

švédského krále Gustava v roce 1959 

Nobelovu cenu. Spolu s Heyrovským je 

nositelem této ceny ještě jeden Čech, 

slavný spisovatel. Víte, o kom je řeč?  
 

5.ledna 1933 byla v San Franciscu 

zahájena stavba slavného mostu Golden 

Gate Bridge? Tento oranžovočervený 

visutý most klenoucí se přes San 

Franciský záliv spojuje San Francisco 

s Marin Country. 27.5.1937 byl 

slavnostně otevřen pro pěší a jen o den 

později  i pro auta. Při jeho stavbě 

zemřelo 11 lidí a i dnes je bohužel 

vyhledávaným místem pro sebevrahy. 

Statistiky uvádějí, že zde spáchalo 

sebevraždu už kolem 1600 lidí. Ouvej! 
28.ledna se slaví Den ochrany 

osobních údajů? V tento den byla 

roku 1981 ve Štrasburku uzavřena 

smlouva, jejímž cílem bylo zaručit 

každému člověku, bez ohledu na její 

národnost či místo pobytu, právo na 

soukromý život. U nás na dodržování 

této úmluvy dohlíží Úřad na ochranu 

osobních údajů. A pokud máte 

podezření, že je Vaše právo na 

soukromí omezováno, můžete se na 

něj směle obrátit. 
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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?!  

 

Na začátku školního roku nás zajímalo, jak vidí naši nejmenší svůj příchod do 

školy a jak se jim ve škole vlastně líbí. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žákům druhého stupně jsme se pokusili nastartovat mozky vskutku obtížnou 

otázkou: „Co znamená slovo altruizmus?“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

No, nápady to byly skvělé, co říkáte?! Slovo altruizmus ve skutečnosti označuje 

nesobecký způsob myšlení a jednáni, nezištné jednání ve prospěch druhých. Tak  

nám všem přejeme, abychom si altruizmu v tomto školním roce užili co nejvíc. 

Eliška Malinová 

„Naše paní učitelka je hodná a nejvíc 

mě baví výtvarka, protože ráda 

vyrábím.“ 

Nikolas Vavřina, I.C 

„Ve škole se mi líbí, paní 

učitelka je hodná a baví mě 

pracovky, protože tam 

nemusím psát.“ 

Pavlína Michnová, I.B 

„Ve škole jsem spokojená a 

mám ráda výtvarku, protože 

mě baví uklízet.“ 

Kateřina Adámková, VIII.B 

„Je to člověk, který všechno 

vidí šťastně.“ 

Marek Hrabovský, IX.B 

„Mohl by to být někdo, kdo 

je namyšlený jako páv.“ 
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S příchodem Vánoc a vánočního času jsme se spolu s žáky prvního stupně zasnili 

nad tím, jaké dárečky by si přáli najít pod vánočním stromečkem a jestli budou 

k štědrovečerní večeři mít kapra nebo řízek. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Žáci druhého stupně se na Vánoce samozřejmě taky těší, i když asi z trochu 

z jiného důvodu než naši nejmenší. Budou mít volno od milované školičky, vrhnou 

se na svoje mobily a počítače a stráví u nich hromadu času. Tak aby si aspoň 

s námi trochu potrápili mozky, vymysleli jsme pro ně vskutku zapeklitou otázku, a 

to:  „Z čeho se dělá vánoční františek?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

Tak tady je ta správná odpověď – františek se připravuje z namletého páleného 

dřevěného uhlí, ke kterému se přidá kadidlo, pryskyřice z kadidlovníku pravého, 

jež mu dá onu typickou vůni, spojovanou s nejkrásnějšími svátky v roce. 

Jan Šimčák, I.C 

„Chtěl bych auto na ovládání 

a večer jíme kapra.“ 

Ema Zahradníčková, I.C 

„Chtěla byt sluchátka a 

flétnu. A k štědrovečerní 

večeři jíme kapra.“ 

Nela Žambochová, I.A 

„Přeju si panenku a pejska. 

K večeři máme řízek.“ 

Adam Kutálek, IX.B 

„Že by ze smrkových větví?“ 

Jakub Zimek, VIII.B 

„Asi z Františka z Kouzelné 

školky.“ 
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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. 

 

 

Žáci prvního stupně zahájili podzim projektovým dnem na téma stromů. Na to, jak 

se jim povedlo toto téma ztvárnit různými výtvarnými technikami, se můžete 

podívat právě teď. A kdo by si chtěl jejich výtvory prohlédnout naživo, tak si 

pospěšte, dokud ještě zdobí nástěnku hned vedle šaten prvního stupně. 
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V čase předvánočním se žáci VII.B zamysleli nad tím, jaké že jsou vlastně 

Vánoce? A tady máte pár odpovědí na tuto otázku. Pokud Vám nějaká odpověď 

chybí, doplňte si ji sami a my jen doufáme, že jste si vánoční atmosféru vychutnali 

naplno. 

 

Vánoce  jsou: 

 pohodové, protože jsou prázdniny. 

 klidné, protože čteme noviny. 

 veselé, protože zpíváme koledy. 

 hodné, protože málokdy zlobíme. 

 chutné, protože jíme perníčky. 

 krásné, protože jsme s rodinou. 

 voňavé, protože všude voní jehličí. 

 kouzelné, protože děti vyhlížejí Ježíška. 

 bohaté, protože dostáváme dárky. 

 světelné, protože zapalujeme svíčky a prskavky. 

 bílé, protože je krajina zasněžená. 

 melodické, protože celá rodina zpívá. 

 kulaté, protože stavíme sněhuláky. 

 zábavné, protože se koulujeme s kamarády. 

 kreativní, protože vyrábíme přáníčka. 
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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  

 

Why is Christmas just like a day at the office ? You do all the work and the fat 

guy with the suit gets all the... 

 

If you want to know the end of this joke, you  must solve this crossword. (Pokud 

chcete znát pointu tohoto vánočního vtipu, musíte vyluštit křížovku.) 

 

 

      1         

     2          

     3          

     4          

     5          

6         -      

 

 

 

1 you light them 4 weeks before Christmas 

2 in the Czech Republic we call it „věnec“ 

3 you can hear them before you open your Christmas presents 

4 the time of 4 weeks before Christmas 

5 when you kiss someone under it it's believed that you get lucky in your     

  relationship 

6 a Christmas decoration where you can see Baby Jesus with his mother and father 
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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.) 

 

An der Spitze der Weihnachtsbaum ist der... (Na vršku vánočního stromečku je...) 

 

 

   1           

2              

              

   4           

   5           

 

 

1 dárek 

2 advent 

3 svíčka 

4 Ježíšek 

5 cukroví 

 

 

     

Hrátky s češtinou  

 

 

A teď si procvičíme naše mozky pořádně zapeklitými hádankami. 

 

Kterým klíčem nejde odemykat ani zamykat?   

Je zelené akvárium, červená voda a v ní černé rybičky. Co je to? 

Co dělá osel, když na něho svítí slunce?  

Má to čtyři rohy a uprostřed je PES.  

Chlapec jedl, čím více jedl, tím toho víc bylo. Co jedl?  

Jednou dírou tam, dvěma ven a teprve až jsi venku, tak jsi vlastně tam.  

Čím je to větší, tím spíš se i klíčovou dírkou protáhne.  
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A teď se zkusme podívat na to, jak dnešní generace dětí rozumí češtině z doby 

Vladislava Vančury a Aloise Jiráska, dvou slavných českých spisovatelů. Znáš 

správnou odpověď na tyto otázky? Jestli ne, podívej se na poslední stranu 

Vykuka. 

 

1. Co je to lučba? Je to starý název pro ... 

a) chemii 

b) fyziku 

c) matematiku 

 

2. Co je to cejch? 

a) hrubě tkaná látka 

b) úřední značka potvrzující správnost měr a vah 

c) sypaná hráz 

 

3. Co je to trdlo? 

a) násada koštěte 

b) stavidlo 

c) palička, kterou se něco tře 

 

4. Co je to čižba? 

a) půjčování peněz na nízký úrok 

b) chytání živých ptáků 

c) starý způsob měření plátna 

 

5. Praotec Čech byl po příchodu na Říp nadšen, že země oplývá mlékem a 

strdím. Co je to strdí? 

a) obilí 

b) pramenitá voda 

c) med 

 

6. Kolik piva dostal člověk, když si objednal jednu holbu? 

a) více než litr 

b) méně než litr 

c) méně než půllitr 

 

7. Z čeho se dělají jáhly? 

a) z ovsa 

b) z prosa 

c) ze žita 

 

8. Došky, šindele a prejzy jsou střešní krytiny. Z čeho se vyráběly? 

a) došky ze dřeva, šindele ze slámy, prejzy z pálené hlíny 

b) došky ze dřeva, šindele z pálené hlíny, prejzy z nepálené hlíny 

c) došky ze slámy, šindele ze dřeva, prejzy z pálené hlíny 
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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  
 

Když vyluštíte tuto křížovku, tak se z tajenky dozvíte název školního předmětu, 

který děti na prvním stupni mají jistě velmi rády. 

 

 

    1        

2            

   3         

   4         

5            

    6        

   7         

  8          

   9         

    10        

   11         

 

 

1 potřebujeme ji k životu                                     6 4.měsíc v roce 

2 jiným slovem potok                                          7 12 měsíců 

3 vzor rodu ženského                                           8 symbol moudrosti, noční pták 

4 šperk                                                                  9 stáří 

5 historické období                                             10 lesní doktor 

                                                                            11 pomůcka pro cestovatele 
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A teď luštění z trochu jiného soudku. Pokud si chcete správně přečíst následující 

text, musíte se poprat s podtrženými nápovědami. A pokuste se také tomuto 

příběhu vymyslet nějaký vhodný název. Tak hodně zdaru a mozkové aktivity. 

 

Žil byl jeden kluk. Jmenoval se Petr opečený plátek chleba na 7. Jednou si on a 

jeho přítel člověka na 3 jménem kulovitý náboj na 4 vyšli na krátkou procházku. 

Na stromě poblíž kostela seděl černý lovec myší na 6. Když ho domácí hlídač na 3 

spatřil, zježily se mu všechny jemné útvary vyrůstající z pokožky na 5 a začal 

skákat a štěkat jako zběsilý. Vyděšený samec kočky na 6 vzal dolní končetiny na 

4 na ramena a pelášil přes městský sad na 4 pryč. Neuplynula snad ani základní 

jednotka času na 7 a drobný kulatý náboj na 4 se rozhodl. Že musí uprchlíka za 

každou cenu chytit. Běžel rychle, až mu ve větru vlály jeho dlouhé orgány sluchu 

na 3. Doposud klidný Petr nevěřil svým očím. Jeho miláček byl v mžiku pryč. 

Jedno neznámé lidské mládě na 4 mu prozradilo, že obě zvířata minula místo 

upravené pro hraní na 6 a zaběhla do obdělávaného pozemku na 4, kde je skryla 

dozrávající krmná bylina s velkými listy pěstovaná pro ztloustlý kořen na 4. 

Hledání zběhů trvalo celý úsek 24 hodin na 3. Jak pátrání nakonec dopadlo, 

jsem se dozvěděl až mnohem později. Největší šiřitelka klepů na 5 Nováková 

vyprávěla jedné své známé, že se nejlepší přítel člověka na 3 k majiteli Petrovi 

vrátil sám až po dvou dnech celý vyhladovělý a jediné, co prý chytil, byly drobné 

skákavé potvůrky na savcích a ptácích na 5. Kam zmizel vyděšený lovec myší na 

5, to dodnes nikdo neví. Asi se rozhodl pro vycestování do ciziny na 8. Možná 

doufal, že se tam podobní temperamentní domácí hlídači na 3, jako je Petrův 

věrný kamarád, nežijí. My však víme své, že? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak co, dělalo Vám problémy přijít na správná slova a následně je dosadit do 

textu? Pokud ne, tak si třeba zkuste ve Vaší třídě udělat soutěž, kdo dokáže 

vymyslet podobný příběh s luštěním. Svoje pokusy pak dejte paní učitelce a ta je 

nám pak do redakce Vykuka donese a my je můžeme uveřejnit v příštím čísle. A 

Vy se tak stanete nezapomenutelnými, protože Vás budou číst davy lidí!!! 
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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! 

 

 

Tak teď se podíváme na zoubek všelijakým legráckám a vtipům. Vždyť přece 

smích prodlužuje život a není ho nikdy dost. Jak řekl klasik, v tomto případě 

slavný český spisovatel Karel Čapek – „Humor je solí země. Kdo je jím dobře 

prosolený, uchová se dlouho čerstvý!“ 

 

„Opět pětka,“ vyčítá otec Pepíčkovi, „ asi jsi dobře neporozuměl otázce, kterou ti 

pan učitel položil!“ Pepíček na to: „Já jsem otázce rozuměl, ale pan učitel 

nepochopil moji odpověď!“ 

 

Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu stará paní. Po pěti 

minutách stařenka řekne Pepíčkovi: „To je od tebe moc hezké, že mi tu vyprávíš 

tolik věcí, ale já jsem hluchá!“ 

 

„Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ škemrá Pepíček. „Pořád si nevymýšlej, 

budeš mít kapra jako všichni ostatní!“ 

 

Ptá se pan učitel Pepíčka: „Pepíčku, který pták je nejchytřejší?“ „Přece 

vlaštovka,“ odpoví Pepíček. „A proč zrovna vlaštovka?“ diví se učitel. „Protože 

na začátku školního roku odlétá.“ 

 

Paní učitelka se zlobí: „Kdo se to pořád otáčí?!“ Pepíček odpoví: „Země.“ 

Rozčilená učitelka zakřičí: „Kdo to řekl?“ „Galileo Galilei.“ 
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SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ ÚSMĚV“ 
 

V minulých číslech Vykuka jste mohli hádat, kterému učiteli patří který frňáček, 

nebo jste mohli hlasovat pro nejstrašnější škleb. V tomto čísle jsme se rozhodli být 

veskrze pozitivní a vyhlašujeme soutěž o nejhezčí usměv. Tady máte 6 nádherných 

úsměvů a teď stačí jen se jimi pokochat a hlasovat pro ten, který se Vám nejvíc líbí 

a který Vás hodil nejvíc do pohody. Tak směle do toho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelský kvíz 
V tomto čísle Vykuka jsme od našich pánů kantorů a paní kantorek vyzvídali, 

kterou filmovou nebo literární postavou by chtěli být a proč. Že jsou naši učitelé a  

učitelky kreativní, to jsme věděli, ale že až takto, to nás opravdu šokovalo. Tak si 

zkuste tipnout, komu patří jednotlivé postavy a postavičky. Asi budete překvapeni. 

A pokud si chcete ověřit správnost svých tipů, tak si buď můžete počkat do dalšího 

Vykuka, nebo se přijít zeptat do kabinetu paní učitelky Trochtové. 

 

1. Mgr. Marcela Holubcová A. Sherlock Holmes – pro inteligenci a úsudek 

2. Mgr. Andrea Trochtová B. anděl – koná dobro 

3. Mgr. Marie Maliňáková C. Elizabeth Bennet – je to romantické stvoření 

4. Mgr. Svatava Přívětivá D. Agatha Christie – pro umění psát detektivky 

5. Mgr. Michal Stonavský E. Saxana – pro umění kouzlit 

6. Mgr. Michaela Zimková F. sob Rudolf – pro kontrolu nad roznášením dárků 

7. Mgr. Jarmila Malíková G. pes Falco – žije v říši fantazie 

8. Mgr. Daniela Miklová  H. Hellboy – má všechno na háku 
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________________Vykukovo rozloučení 

 

 

Tak to je pro tentokrát úplně všechno. Doufáme, že se Vám zdvojené číslo Vykuka 

líbilo, že jste si v něm početli a dozvěděli se ledacos nového a užitečného, snad i 

nějaký ten klípek a vtípek oblažil Vaše duše. Teď nám nezbývá nic jiného než si 

počkat na další číslo Vykuka, které vyjde před koncem školního roku. Snad nám to 

čekání zpříjemní nadcházející jaro a příjemnější počasí než dosud. Tak se mívejte 

krásně, Vykukové, a v červnu zase ahoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení křížovek a dalších vykukovin: 

s. 11  –  morče domácí; biochemický proces, při němž se mění energie světelného  

    záření na energii chemických vazeb 

s. 12  – Sawyer, Finn; Jaroslav Seifert 

s. 18 –  credit 

s. 19 –  stern; houslovým, meloun, stín, kapesník, ořechy, kalhoty, vítr 

s. 20–  1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6b, 7b, 8c 

s. 21–  přírodověda 

 

 

Vykukova redakční rada: 

Na tvorbě podzimní části tohoto čísla se podílely třídy VI.A, VI.B, IV.A, IV.B a 

IV.C se svými třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka, na tvorbě zimní části 

pak třídy VII.A, VII.B, III.A a III.B se svými třídními učiteli, vyučujícími českého 

jazyka a s přispěním Andrey Trochtové. 

 

Zdroje: 

fotografie – web školy, autoři článků a textů 

autorka obrázku Vykuka – Gabriela Sklenářová  

autoři ilustrací – žáci výše zmíněných tříd 


