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Již šestnáctým rokem tvoříme školní
časopis Objev.
A co si v něm přečtete tentokrát?
V tomto školním roce jsem v redakci
přivítali nové novináře a společně
vás informujeme o různých školních
akcích a kulturních zážitcích, předkládáme vám s názory místních. Seznámíte se se životem školáků.
Dozvíte se, že jsme úspěšní nejen ve
sportovních soutěžích, ale i literárních. A jestliže nemáte zrovna co
dělat, vydejte se až na konec časopisu, kde potrápí vaše mozečky tajenky, luštěnky, osmisměrky a jiné doplňovačky. Tak dobrou zábavu.
Natálie Finsterlová

25. 11. 2013. Dům hudby Pardubice. Slavnostní vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže Pardubické střípky.
Cenu za 3. místo převzal Petr Veselka.

První číslo
XVI. ročníku
zábavně zpravodajského časopisu
pro každého zvědavce a příznivce
školy.

Pardubické střípky
Krajská knihovna v Pardubicích a Středisko východočeských spisovatelů v září
vyhlásily již 5. rokem soutěž „Pardubické střípky“. Do této soutěže se mohly posílat příspěvky jak literární, tak i výtvarné. Tentokrát se zúčastnil Petr Veselka a Vít
Václavek z 8. A, kteří napsali příběhy na téma „Voda – živel i přítel“. Pozvání na
slavnostní vyhlášení výsledků v Domě hudby v Pardubicích přijal Petr Veselka,
který si vypsal 3. místo v kategorii 8. a 9. ročníku základních škol a víceletých
gymnázií z celkem 39 prací (více na str.
Natálie Finsterlová

ROZHOVOR
Marie Horáková, provdaná Marka Míková

se spisovatelkou
Markou Míkovou










Co považujete za svůj dosavadní životní úspěch?
Nominování na cenu Magnesia Litera za knihu pro
děti Mrakodrapy. (V knize jsou tři moderní pohádkové příběhy inspirované autorčiným pobytem v
USA. Typické americké mrakodrapy jsou v jejím
podání fascinujícím světem, kouzelnou zemí, v níž se
nelze nudit, kde je vše možné, kde je peklo i nebe,
krása i ošklivost, a dokonce zlo i dobro.)

Jste ráda, že jste spisovatelka? Zabýváte se ještě něčím jiným? Hrála jste v
pohádce Šípkovou Růženku.
Nejsem pouze spisovatelka. Zabývám se také herectvím, dabingem, muzikou… V nemocnici také hraji
loutkářská divadla pro děti.

Máte nějaký životní vzor?
Ne, myslím, že nemám.

Proč jste vzala roli princezny Růženky?
To se nedalo odmítnout. Myslím, že každá holka by
8. října 2013, Městská knihovna v Jevíčku.
Setkání Marky Míkové s redaktory školního
časopisu OBJEV.
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se narodila 28. prosince 1959 v Českých Budějovicích
česká herečka, hudebnice, režisérka a moderátorka autorka knih pro děti
na DAMU vystudovala loutkářství, obor režie
a dramaturgie
v současnosti se věnuje také dabingové režii a
loutkoherectví
žije v Praze a má čtyři děti
hrála např. ve filmech Robinsonka, Jak se
budí princezny, Krakonoš a lyžníci

si chtěla zahrát princeznu.

Jaká byla spolupráce se slavnými
herci?
(Ve filmu hrál např. V. Menšík, J. Hrušínský, Jan
Kraus.)
Skvělá. Nabrala jsem mnoho nových zkušeností a
věděla jsem, že práce na filmu je hodně zajímavá,
vtipná, ale i záludná.

Chtěla byste, aby vaše děti pokračovali ve vaší práci?
Je to strašná honička.

V knize Foss mluvíte o Islandu, byla jste
tam?
Ano, je to tajuplná země. A jiná než každý koutek naší
země. Máte pocit jako byste byli na Měsíci. A vůbec ne
na Zemi.
Veronika Hrubá, Natálie Finsterlová, Anna Ševčíková,
Adéla Havlíčková

ZA KULTUROU
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Setkání s princeznou
V úterý dne 8. října žáci 4. tříd přijali pozvání Městské knihovny v Jevíčku na autorské čtení Marky Míkové, které se konalo v malém sále Zámečku. Paní Marii, které se říká Marka, možná znáte z pohádky „Jak
se budí princezny“. Princezna Růženka se nejdříve představila a poté četla ze svých knih. Předčítaní prokládala zpíváním písniček, které sama složila, zpěv doprovázela hrou na klávesy. Napsala knížky Roches a
Bžunda, Knihafoss, Mrakodrapy… Určitě dětem doporučujeme si tyto knihy přečíst. Beseda s princeznou
byla velmi zdařilá a líbila se.
Anna Ševčíková, Natálie Finsterlová, Adéla Havlíčková

Hudba Raúla
Proaňa

8. října 2013. Autorské čtení na Zámečku pro žáky 4. tříd.

Cílem tohoto poutavého programu, který se uskutečnil v
sále Zámečku, bylo ukázat tradiční hudební nástroje Latinské Ameriky. Nejzajímavější byla hra na zampoňas a
charango. Zvykem v Ekvádoru je, že na zampoňas hraje
velká skupina lidí. Během přednášky jsme si i zazpívali
španělsky a dozvěděli jsme se, že naučit se španělsky může přinést více možností ke studiu. Nevšední setkání se
osmákům líbilo.
Vít Václavek, Petr Veselka

Divadlo

Již po třetí žáci 7. ročníku navštívili divadlo Polárka
v Brně. Představení mělo název „Robinson Crusoe.“
Představení bylo velmi vtipné i přesto, že kniha o Robinsonovi je dobrodružný román. Po představení se žáci
zúčastnili diváckého semináře. Díky semináři se žáci
dozvěděli , jak to v divadle chodí a funguje. Řekli připomínky k představení. Klára Mrvová, Michaela Kadlecová Eva Kohoutková, Jan Hader a Rostislav Němec

 Lišilo se něčím setkání s Markou
Míkovou oproti jiným?
Eliška - ano, četla nám herečka, přímo
princezna

A N K E T A se čtvrťáky

V divadle Polárka jsme zhlédli představení tematicky zaměřené na období či kapitolu dějin nebo literatury, kterou se ve škole zabýváme. Proto se není čemu divit, že v
9. ročníku bylo letos vybráno představení zvané Peskvil
zaměřené na období Velké říjnové socialistické revoluce.
Inscenace nás zaujala především zajímavou scénou, hereckými výkony, ale i samotným námětem hry - pokus o
vytvoření nového člověka a souběžné vykreslení celkové
situace proměňujícího se Ruska. Po představení nás čekal
divácký seminář s režiséry, kde jsme si celou hru podrobně rozebrali, vykreslili si charaktery jednotlivých postav.
Škoda jen, že jsme měli tak málo času, neboť mnohé
z našich otázek zůstaly nezodpovězeny.
Zdeňka Mauerová

 Víš jak se správně jmenuje Marka a jaké měla příjmení, když byla
svobodná?
Klára - jmenuje se Marie, Marka je její
přezdívka od dětství, dál nevím
 Znáš knížky, které nám Marka
Míková představovala?
Klára- neznám, ale jedna se jmenuje
Mrakodrapy.
 Víš, za co se uděluje cena Magnesia Litera?
Klára - Je to soutěž, ve které soutěží herci a zpěváci.
Jakub - Myslím, že Magnesia Litera dávají v televizi, ale víc o tom nevím.
Eliška Mauerová
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Pěvecké soustředění
na Edenu

Ve dnech 27. a 28. září se sbor Smajlíci při Základní škole Jevíčko vydal do rekreačního střediska Eden u Sanatoria nedaleko Jevíčka. Naším cílem bylo natrénovat písně na vánoční koncert,
který se, jako každý rok, bude konat v prosinci. Do
Edenu jsme dorazili v pátek k večeru a po ubytování jsme se hned dali do nacvičování. Písní bylo
celkem osm. Některé byly složitější, jiné jsme měli
naučené raz dva. Večer jsme strávili hraním her a
spánek mnohé přemohl až pozdě v noci. I proto
jsme druhý den byli trošku unaveni, ale to nám
nebránilo, abychom se i dnes dali do zpívání
s plnou vervou. Po polední pauze jsme si chvilku
vydechli v lese, a dokonce jsme našli i nějaké houby. Po posledním přezpívání písniček jsme se
začali chystat k odjezdu. Skoro všichni si přáli,
aby se náš pobyt prodloužil, ale nedalo se nic dělat. Alespoň nás mohlo těšit, že příští rok se zase
sejdeme a užijeme si další perfektní víkend.
Zdeňka Mauerová

27.— 28. září 2013, Eden u Jevíčka.
Pěvecký sbor Smajlíci na pěveckém soustředění se
svými učitelkami.

Tip na knížku

Lubomír Müller nepatří mezi spisovatele, kteří by
byli celorepublikově známí, ale není to způsobeno
tím, že by psal knihy nezajímavé a nudné. Jeho
spisovatelská kariéra začala poměrně nedávno
a seznam knih, které vydal, zahrnuje zatím pouze
šest položek. Na besedě jsme byli seznámeni
s jeho první knihou Schody do nebeského pokoje.
Nebylo pro něj snadné knihu, inspirovanou vlastními zážitky, napsat a při četbě ukázky jsme pochopili proč. Měli jsme možnost nahlédnout do
jeho mládí, které pro něj nebylo lehké, neboť věci
jako šikana mu nejsou cizí. Asi všichni jsme se už
se slovem šikana setkali, ale jen málokdo z nás by
mohl říci, že něco takového prožil na vlastní kůži.
4

ANKETA

Beseda

1.třídy Jelen Větrník
2.třídy Školní strašidla
3.třídy Letopisy Narnie
4.třídy Kůň jménem Zázrak
5.třídy Neobyčejný kluk
6.třídy Deník malého poseroutky
7.třídy Harry Potter
8.třídy Zatmění
9.třídy Stmívání
Co by doporučili učitelé?
Jeff Kiney: Deník malého poseroutky J. A.
Rowlingová: Knihy o Harrym Potterovi
Forrest Carter: Škola Malého stromu
Lubomír Műller: Schody do nebeského po
koje
Knihy Ivony Březinové
Anna Ševčíková
Proto si ani neumíme představit, jak těžké je o
tomto tématu hovořit. Jeho kniha je také o první
lásce, o ztrátě přátel a o tom, že vždy existuje řešení, jen nesmíme ztrácet naději a víru.
Zdeňka Mauerová

PŘÍRODA A EKOLOGIE
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sedmičky
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Školní rok jsme zahájili v Bělé
a navázali tak na loňské návštěvy s ekologickými programy. Pekli jsme chleba a vyrobili
domácí sýr a máslo. Začali jsme tím, jak mléko vlastně vzniklo. V dokumentu jsme zhlédli
drsné záběry z jatek, abychom mohli posoudit, jak zvířata žijí. Pasterizovali jsme mléko,
zahřívalo se na 65 ° Čerstvé máslo a sýry jsme
ochucovali různými bylinkami. S čerstvě upečeným chlebem, o který se s námi podělila 7.
A, bylo máslo se sýrem opravdu výtečné!
Jan Hader, Michaela Kadlecová,
Klára Mrvová

devítky

V měsíci říjnu jsme na ekologické projekty
navázali ve škole. V kuchyňce jsem pekli Staročeský štrúdl. Nejdřív se naše třída dozvě-
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Jeden ekologický program byl
vyhrazen pro deváťáky. A tak se zúčastnila
i třída 9. B. Žáci z nižších ročníků před námi vytvořili na zahradě bylinkovou spirálu,
zhotovili malé ploty z proutí okolo keříků a
stromků a vysázeli nové rostlinky. Naším
úkolem bylo všechno doladit a dokončit
podpěry pro plazivé rostliny, které by za
pár let měly být přikrývkou školního skleníku.
Zdeňka Mauerová

SBĚR papíru
Základní škola Jevíčko děkuje všem, kteří se ve
dnech 9. a 10. října podíleli na sběru starého papíru
ve sběrném dvoře. Žáci a rodiče vytřídili za pomoci p.
F. Skácela, p. P. Hublíka a p. F. Stejskala 25290 kg
papíru. Jeho náklad zajistili žáci základní školy
v rámci pracovních činností za již tradiční pomoci
zaměstnanců města. Na výbornou spolupráci
s Městem Jevíčkem, s možností opět využít sběrný
dvůr, se těšíme v měsíci dubnu 2014, kdy plánujeme
další sběr.
Mgr. Hana Veselková

děla, jak se peče, pak jsme se pustili do práce. Rozdělili jsme se do dvou skupin, jedna skupina krájela jablka ze školní zahrady a druhá připravovala
těsto z celozrnné mouky. Potom jsme se vyměnili.
Těsto jsme ochutili vločkami, rozinkami a vanilkovým cukrem. Štrúdl nám chutnal.
Rostislav Němec, Michaela Kadlecová,
Petr Janíček
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V měsíci říjnu jsme zkrášlovali zahradu. Sázeli jsme květiny, keře, sbírali mrkev, stavěli
plot, řezali a brousili mřížky na popínavé rostliny,
ryli zahrádku, vybírali plevel.
Jakub Mauer, Kristýna Vaňousová,
Eva Kohoutková

Ekologická výchova
I v letošním roce pokračujeme v projektu Řemeslo má zlaté dno ve spolupráci s ekocentrem
Renata v Bělé u Jevíčka. Ekologické projekty
probíhaly v říjnu na půdě školy. Žáci pod vedením lektorů během týdne zvelebili školní zahradu a připravovali ji na zimní odpočinek. Ve školní kuchyňce zpracovávali podzimní ovoce, pekli
staročeský štrúdl z celozrnné mouky. Mladší žáci
vytvářeli výrobky z vlny. Mgr. Hana Veselková

A N K E T A s učiteli

Řemeslo má zlaté dno

Která květina je
vaše nej...?
Věra Skácelová: kopretina
Ondřej Bažant: mrkev…smích, frézie
Zdeněk Klein: astra
Alena Dražilová: růže
Zdeněk Bombera: koniklec
Jana Hřebecká: slunečnice, tulipán
Zdeňka Macků: červená kamélie
Jitka Jelínková: azalka
Radek Grepl: fialka
Klára Mrvová
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Lesní výprava
Dne 6. 11. 2013 se naši prvňáčci vydali na lesní
výpravu. Cílem bylo předat kaštany, které děti
nasbíraly během podzimu. Pan Pávek, kterému
kaštany každoročně předáváme, byl velmi mile
překvapen množstvím. Dva plné pytle budou,
doufejme, alespoň malým přilepšením pro zvířátka, která v zimě velmi obtížně shánějí potravu.
Mgr. Blanka Mauerová

Příběh
O zajíci a růži
Slunce vystoupilo nad obzor a krajinou se rozlilo
blahodárné světlo. Jak postupovalo od východu
k západu, začaly se probouzet první květy sedmikrásek. Než si stačily protáhnout okvětní lístky a
narovnat pokroucené stonky, rozlehlo se krajinou
jejich tiché šuškání. Všichni ostatní ještě spali,
nechali si zdát své sny, a tak jsme mohli zřetelně
slyšet, o čem si květinky povídají. Jedna štěbetala
o pánovi, který včera procházel kolem a málem jí
zlomil nový lísteček, druhá o barvě nebe, která se
oproti včerejšku o jeden odstín modré změnila.
Nakonec se všechny ztišily a přenechaly slovo
jedné ze sedmikrásek, která už měla pár týdnů
života za sebou a chtěla jim vyprávět zajímavý
příběh:
Nedaleko odtud, někde mezi potůčkem a údolím,
kde na noc uléhá slunce, rostla před několika lety
krásná růže. Byla první svého druhu, která se dostala do tohoto kraje, a proto se jí mnohé květiny
velice obdivovaly. Pocházela z daleka, snad vítr
přinesl semínko, z kterého později vyrostla, do
našich končin. Náš příběh začíná dnem, který byl
podobný tomu dnešnímu. Slunce taky tak svítilo a
růže poprvé otevřela svůj květ. Rozhlédla se kolem sebe a posmutněla. Neviděla žádnou krásu, o
které by byla přesvědčena, že se rovná té její. Vyrostla na kraji temného lesa, kde jejími jedinými
přítelkyněmi mohly být borůvky nebo jahody. A
co jsou pro takovou květinu obyčejné rostliny,
které neoplývají výraznými barvami ani vznešeností? Mladé keříčky se pokoušely s růží seznámit
a chtěly jí ukázat, že i bez nádher zámeckých za-

6

hrad a skvostných skleníků s tropickými rostlinami, na
které byla zvyklá, může být v životě spokojená, ale růže
si jich buď vůbec nevšímala, nebo je chladně odmítala.
Po čase všichni růži znali jako pyšnou a zlou mladou
slečnu, které se nelze zavděčit. Spoustu zvířátek se na
popud květin snažilo růži oslovit, ale každé z nich odešlo se smutkem nebo ještě hůř s trnem v kožichu. O
povaze slečny růže se rozhodl přesvědčit i pan zajíc,
přítel lesních rostlin. Navštívil své přátele a nechal si
od nich ukázat, kde ona krasavice roste. Slušně ji
pozdravil, ale růže jen otočila květ a pana zajíce nebrala na vědomí. Neodpovídala ani na jeho otázky a bylo
vidět, že touto společností pohrdá. „Promiňte, ale máte
pocit, že se taková kráska jako já, může bavit právě
s vámi?“ zeptala se po chvíli. Zajíc na ni nechápavě
hleděl, stříhal ušima a pak, dřív, než se milá růže stačila ohradit, se k ní naklonil a snědl její narůžovělý květ i
stonek se všemi trny. Sice mu moc nechutnala, avšak
nikdo teď nemohl říci, že růže neměla svůj užitek.
Sedmikrásky tiše zatleskaly svými lístky, a jelikož už
slunce nabralo plné síly, jaly se mu nastavit své tváře a
při slunění přemýšlet o tom, zda byla růže potrestána
spravedlivě.
Zdeňka Mauerová

RO ČNÍ K XVI

FOTOREPORTÁŽ

Říjnové ekologické projekty
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FOTOREPORTÁŽ

Předvánoční ekologické projekty
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PORADNA

RO ČNÍ K XVI

íru

Výrobek z pap

Růžička od Pavlíny

potřeby

lepidlo dáme na špejli

nahrneme krepák

vytvoříme květ

přiložíme špejli

namotáváme na špejli

ulomíme přebytek špejle

květ je hotový

ustřihneme krepák

omotáme drátkem

ustřihneme drátek

obalená špejle

ustřihneme přebytek papíru

omotáme špejli zeleným krepákem

růžička je na světě
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MLADÍ SPISOVATELÉ

Petr Veselka:
Tajemství Bermudského trojúhelníku vyřešeno?
Neděle, 7. června 2016,
svátek má Medard
Novinky.cz
Tajemství Bermudského
trojúhelníku vyřešeno?
Dnes jsou to již čtyři roky, co se
u břehů Floridy objevili záhadní
trosečníci, dva významní čeští
vědci. Jejich rodiny již nevěřily,
že se ještě vůbec vrátí. Zajímá
vás jejich osud? Potom zajděte
na dlouho očekávanou premiéru
filmu líčícího dobrodružství milovníků záhad a řecké mytologie…

„Jsi připraven?“ ozývá se
z koupelny hlas mého strýce.
Vypínám počítač, sleduji se
v zrcadle a vybavuji si sebe sama před osmi lety. Změnil ses.
Říkám si. Už ti je 31 let.
„Ano,“ volám a scházím ze schodů. Nasedáme do auta a odjíždíme uvést film zobrazující naše
neočekávané
příhody
v Bermudském trojúhelníku.
rok 1995
Přecházím přes silnici a zamířím
k poslednímu domu v ulici, kde
bydlí můj strýc. Stojí u auta a
ukládá do něj kufry. „Ahoj, chceš
pomoct?“ „Ne,“ zní odpověď. Potom se otáčí a já mu vidím do
tváře. „Strejdo? Ty někam odjíždíš?“ „Jo, na Floridu.“ „A co
tam? S kým si budu povídat?“
Pousmál se: „Ehmm… neboj,
vrátím se. Teď ti nemůžu nic
říct, ale pokud objasním to, co …
co zamýšlím, dozvíš se to mezi
prvními. A teď utíkej domů za
mámou, jak se tak dívám, asi
bude pršet.“ Tak jsem vyrazil.
Ten den jsem ho ještě viděl, když
se loučil s mámou. Občas se jí
10

z Floridy ozval, pak už jsem ho
neviděl. Jediné, co mi po něm
zůstalo, byla láska k řecké mytologii, a tak jsem četl a četl, cestoval po Evropě a studoval historii.
26. srpna 2005
Jsem na návštěvě u mámy. Díváme se na zprávy a povídáme si
co na univerzitě. Jdu si pro pití.
Do kuchyně doléhá zvuk televize:
„ Nečekaně tvrdě postihl Miami
na Floridě hurikán Katrina. Vlny
na celém pobřeží dosáhly výšky
čtyř a půl metru,“ oznamuje reportér. Záběr zachycuje ženu,
svědka katastrofy: „Tma, lilo,
vichřice, všechno vzala voda,
vyvracela stromy, strhávala
elektrické vedení, souseda zabila
před jeho domem větev, když se
šel podívat na škody…, je to
hrozné, vůbec jsme se na takovou
spoušť nepřipravili.“ Nijak zvlášť
mě to zatím nezaujalo. V období
od srpna do října jsou na Floridě
hurikány běžné. Dokud… Další
záběr. Další svědek. Má teta?
Vedle ní mí bratranci, které
znám jen z fotografií a emailů.
Teta potvrzuje krutou pravdu.
Můj strýc, známý český vědec a
badatel, se před dvěma dny vypravil na moře. „Kam měl namířeno? Nevím. Proč? Nevím. Určitě věděl, že se blíží bouře. Zřejmě věřil, že bude hurikán slabý,
jak tvrdila předpověď. Nevím, co
říct. Co se týká výzkumu, je můj
muž tajemný,“ rozbrečela se.
rok 2008
Dokončuji studia historie a odlétám na Floridu. Chci se dozvědět
více o strýcově zmizení. S tetou i
bratranci jsem ve spojení. Pročítám si strýcovy zápisky. Zjišťuji,
že pracoval na rozlousknutí Ber-

mudského trojúhelníku. Z jeho
výzkumu je jasné, že byl přímo
posedlý starými legendami.
Doopravdy mě zaujala jen
jedna z nich, která zněla až
neuvěřitelně. Nikde jsem na ni
totiž ještě nenarazil. Strýcova
domněnka souvisí s řeckou
mytologií. Poseidon, bůh moře, měl bratra Bermuda, bylo
to jeho dvojče. Vládnout však
mohl jen jeden, což se Bermudovi nelíbilo. Rozpoutal válku
na moři, ve které Poseidon
zvítězil. Jelikož bratra nechtěl
zabít, vykázal ho na Bermudy,
kde mohl vládnout. Dodnes
dává Bermud najevo svoji
zlost a občas se mstí. Žádná
jiná stopa ke strýcovu zmizení
nevedla. Až jednoho dne, kdy
už jsem to téměř vzdával, jsem
narazil v Timesech na zajímavý článek:
Vzkaz v lahvi
S.O.S. Jsem na ostrově, obklopuje mě něco jako hvězdná
mlhovina. Nenacházím cestu
zpět. Praží zde slunce, je tady
velké horko. Neznámý písek,
kameny, stromy, lesy. Je to
nádhera, ostrov se jeví neobydlený. Začínám věřit, že mě sem
přivedl
h…………..(nečitelné)
……………. M-P-B.
Zaujalo mě místo nalezení Mexický záliv a tři písmena na
konci. Co znamenají? Znovu se
v
myšlenkách
vracím
k zápiskům svého strýce. Je to
možné, že je to on? Že žije?
Nebo jde o nějaký kanadský
vtípek? Najednou to vidím
úplně jasně… hurikán Katrina
rok 2005, Miami - Portoriko –
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Bermudy. Bermudský trojúhelník.
rok 2012
Po několikaletých přípravách
a zkoumáních jsem již několik
měsíců na moři v oblasti bermudského trojúhelníku. Čekám na hurikán a věřím, že se
s jeho pomocí dostanu na ostrov, kde se setkám se svým
strýcem. Spím. Je noc. Hrom!
Blesk! Bouřka! Vysoké vlny.
Budím se. Blížím se k černému
točitému tunelu, loď se řítí
vzduchem. Už není cesty zpět…
Nestačím se divit, jako bych
byl ve vesmíru. „Ach, můj bo-

že, to je ale krása!“ Strachy se
ani nepohnu. Modlím se
k Poseidonovi, k Bermudovi…
Záblesk světla, před sebou vidím mlhovinu. Myslím, že
jsem u cíle. Něco vidím. Silueta malého ostrova.
Potkávám strýce. Nutím ho,
aby mi vše vyprávěl. Co se
stalo? Jak se sem dostal? Jak
přežil? Mé domněnky se potvrzují. Na návrat nám zbývá
jen pár hodin, pokud budeme
mít štěstí a hurikán ještě neustal. Po cestě za hvězdnou mlhovinu se dozvídám, že tu našel neprozkoumané, neznámé

keře, stromy, rostliny, bylinky, kameny. Takže se sem určitě ještě vrátíme.

Vít Václavek:
Voda na naší planetě
…Voda přítel, či nepřítel? Tekoucí zlato, nebo bezvýznamná látka? Všechno až na bezvýznamnou látku o vodě platí. Někdy
jako pořádný živel ničí města,
potápí ostrovy, potápí lodě a
zabíjí tisíce lidí. Avšak má na to
právo. Kdyby nebylo vody
v tekutém stav, nebyli bychom tu
ani my. Bez vody není života.
Voda je jako živá bytost. Může
ublížit, ale být i milosrdná. Měli
bychom se k ní chovat lépe…
Zdroj: časopis Zamyslete se nad
sebou, zimní vydání, rok 2015
Havaj se potápí a co s tím udělá
USA? Pravnuk Baracka Obamy
tvrdí, že by se měly vědecké
kapacity Ameriky spojit, aby
Havaj zachránily. Dále dodává,
že pokud to nevyjde, bude se
mu stýskat po havajské pizze a
po těch skvělých vlnách. A co
na to republikáni? Prasynovec
Johna Boeherna prohlásil: „Ať si
Havaj pomůže sama, když se
roku 2050 odtrhla od celého
USA. Tyhle výroky určitě rozhodnou o volbě prezidenta USA,
jelikož oba autoři kandidují na

prezidenta. Ještě abychom
dodali první ze zmiňovaných,
měl nějaké pletky se zákonem. Co si o tom myslíte vy,
nám můžete psát na stránky
www. kvák.com.
Zdroj: Kvák, 10. nedělní vydání, rok 2100

Hlásíme se vám z místa, kde
stával New York. Tady startují
raketoplány do vesmíru. Vaše
stanice BCB vám dodává
všechny informace o startu.
Odlétají odsud hlavně lidé,
kteří tuší, že Země brzy bude
bez vody. Vidíme, že nám hromadně klesla sledovanost.
Značí to, že už tu moc lidí není. A my též odlétáme. Mějte
se poslední obyvatelé Země.
Nashle. Konec vysílání.
Zdroj: televizní stanice
BCB,večerní zprávy ze dne
25. června 2150
Dobrý den, zdraví vás náš vědecký
časopis. Teď právě jsme na Merkuru,
ale naši lidé na Zemi nám vysílají
přes satelity čerstvé zprávy. Všichni
zbylí lidé na Zemi se usídlili pod Sa-

harou. Satelity máme postaveny na
povrchu Sahary. Jelikož tam mají
podzemní jezera sladké vody. Pěstují
geneticky upravené potraviny. Naši
lidé to vidí tak, že na Zemi vydrží asi
50 let a pak odletí za námi. Ze Země
se stane mrtvá hrouda, která za půl
milionu let vybouchne.
Zdroj: vědecký časopis Život na Marsu, 25. vydání,
rok 2200
A co by na to řekl člověk, který
by si tyhle články přečetl:
Zemi sice zničíme, ale jistě se
dostaneme k jiným planetám a
ty můžeme zničit úplně stejně
jako Zemi. Ale také nemusíme.
Stačí se nad sebou zamyslet. A
tyhle beznadějné vyhlídky jdou
také změnit. Tohle je ten horší
scénář, jak to může dopadnout. A ten lepší si můžeme
napsat sami.
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Jakou kulturní akci v našem městě si nenecháte ujít?
Jaká kulturní akce vám chybí v našem městě?
Organizoval/a jste někdy v našem městě nějakou kulturní akci?
Kterou hudební skupinu byste pozval/a do města Jevíčka?
Víte, co je Gymfest? (Oslava Gymnázia Jevíčko s kulturním programem pro
veřejnost)

1. Na akce většinou moc nechodím, ale každoročně chodím na pouť a na rozsvícení
vánočního stromečku.
2. Přivítala bych jógu.
3. Ne, neorganizovala.
Petra, 34 let
4. Kryštof, Tomáš Klus.
5. Ano, vím.

1. Chodím na pouť.
2. Více zpěváků.
3. Asi ne.
4. Moc ráda bych viděla
Nightwork.
5. Vím, byla jsem tam.

Nikola, 14 let

1. Chodím na hudební akce.
2. Mohlo by tady být víc hudebních akcí.
3. Byl jsem spoluorganizátor.
4. Kryštof.
et
, 45 l
é
n
e
5. Nevím, ale myslím si, že něco
R
s Gymnáziem v Jevíčku.
Ma
gda
,

67 l

et

1. Chodím s rodiči na letní akce.
2. Více hudebních představení.
3. Ne.
4. Anglickou skupinu One direction.
5. Ano, byla jsem tam.

1. Moc ráda chodím na všechny
vánoční akce.
2. Vážná hudba.
3. Ne, neorganizovala.
4. Jakoukoliv s vážnou hudbou.
5. Ano.

1. Nenechám si zde ujít koncerty.
2. Nevím, myslím, že je zde vše.
3. Když jsem byla mladší, pořádali
jsme s pěveckým sborem koncerty.
4. Ráda bych sem pozvala
Lucii Bílou.
1. Většinou se účastním akcí školy.
5. Není to festival v Brně?
2. Chybí mi zde divadelní festival. Uvítala bych
něco jako Shakespearovské slavnosti, Broumovské divadelní slavnosti, apod.
3. Organizovala jsem spolu s mým třídním
t
Jana, 70 le
učitelem muzikál, ale premiéra v Jevíčku ještě
neproběhla.
4. Asi bych sem pozvala kapelu Kryštof.
5. Gymfest je festival pořádaný Gymnáziem
Jevíčko s bohatým programem.
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1 let

Sabina, 1

1. Vánoční koncerty
2.Výstavy obrazů
3. Akce sboru Cantilo
4. Alexandrovci
5. Ano

0 let
Andrea, 4

Markéta, 14

let
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FESTIVAL mládežnických orchestrů
Každý rok se už deset let na Hotelu Morava uskutečnil Festival mládežnických orchestrů a bylo pro
něj vybráno datum 17.listopadu. Tato událost je
vždy v listopadu a ukazuje, co se vybrané skupiny
za ten rok naučili. Ve vedlejší místnosti sálu se konala prodejní výstava hudebních nástrojů a notovin
firmy Clarina Brno. Jako první vystoupily mažoretky z Jevíčka, které jsou v projektu ´´Ze zámečku do
světa´´. Poté následoval Dechový orchestr ZUŠ
Letovice, který má asi šedesát členů. Jako třetí se
předvedla Malohanácká muzika, jejíž členové pochází ze ZUŠ Jevíčko, Velké Opatovice a Konice
pod vedením Jiřího Palána. Pak zahrála i zazpívala
čtrnáctičlenná kapela Horanka Třebíč. Předposlední číslo předvedla Malohanačka z Velkých Opatovic. A naposled se dočkala Holóbkova muzika
z Protivanova. Festival se značně povedl a už se
všichni těší na 11. ročník této přehlídky.
Jan Hader, Petr Janíček

Dárečková neděle

Dárečková neděle pořádaná městskou knihovnou představuje začátek série koncertů, představení a trhů.
Zapaluje se první adventní svíčka a již tradičně tuto akci doprovází svým zpěvem školní pěvecký sbor
Smajlíci. Smajlíkům, pěveckému sboru z naší školy, se pomocí koled podařilo navodit příjemnou předvánoční atmosféru. Po tříhodinové pauze, ve které měli všichni příchozí možnost porozhlédnout se po nejrůznějších dárcích, které se v prostorách Zámečku prodávaly, pokračoval i dramatický kroužek, který
všechny účastníky po krátké andělské scénce zavedl na náměstí, kde v doprovodu žesťového sextetu mohli přihlížet rozsvícení vánočního stromečku. Teď už zbývá jen popřát, aby se nás vánoční atmosféra držela
až do Vánoc a my si mohli užít nádherné svátky klidu a míru.
Zdeňka Mauerová

Vytvoř si svůj komiks
Dne 3.12. se na Gymnáziu v Jevíčku uskutečnila literárněvýtvarná soutěž Vytvoř si svůj komiks na téma fantasy. K inspiraci jsme dostali úryvek z Beowulfa. Zúčastnilo se 28 žáků
z 8. a 9. tříd z Jevíčka a okolí. Z naší školy byli úspěšné Ivana
Blchová na 2. místě a Tereza Spáčilová na 1. místě.
Nejlepší si odnesly hodnotné ceny. Petr Veselka, Vít Václavek
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Odpovědi:

Život podle rychlotestu
s p. učitelem
Ondřejem Ba
žante

USA x ČR
americká škola x česká škola
letadlo x auto
kolo x chůze

m

pivo x víno
angličtina x matematika

Václavek Vít,Veselka Petr

EXKURZE
Dne 6.9 2013, se 7. ročník vypravil na výlet do Čenkovic,
kam by žáci 7. tříd měli jet v únoru na lyžák. P. učitel Bombera s p. uč. Jelínkovou nás provedli po okolních sjezdovkách a ukázali nám vleky a lanovky. Poté jsme došli na Bukovou horu, kde jsme díky p. uč.. Zjistili, že Rampušák, je
něco jako strážce okolní přírody, vlastně jako Krakonoš.
Naskytl se nám také nádherný pohled dolů z Bukové hory,
kde jsme se taky nasvačili na dlouhou cestu dolů. Žáci si
výlet užili, což bylo zřejmé z někdy i hodně hlasitého smíchu. Hory jsou v Čenkovicích rozhodně super a už se těšíme, až tam v zimě pojedeme lyžovat.
Klára Mrvová, Michaela Kadlecová,
Pavla Komoňová
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kniha x film
grunge x punk

Jak vylepšit
prostranství před
školou pro využití
volného času?

ANKETA

Jeden 18-ti letý kluk z USA přijel studovat na Gymnázium Jevíčko, českou školu. Do školy ho vozil jeden kamarád autem. Jednou ve škole dostali za povinou četbu knihu o prvním kole. Tuto knihu si našel
v angličtině, pustil si svoji oblíbenou kapelu, která
hraje grunge. A otevřel plechovku piva, kterou mu dal
jeho kamarád. Napil se zlatavého moku. A tak kluk z
Ameriky poznal, co je to pořádné české pivo.

žáci
Klára, 4. A: vydávání teplého čaje
nebo jiných nápojů
Pavla, 4. A: krytý bazén a šatny
Míša, 4. A: nové prolézačky
Anička, 5. B: nový basketbalový koš
Martin, 7. A: nové lavičky
Josef, 9. B: hřiště
Eliška, 9. B: nové lavičky, nové hřiště nebo malé fotbalové hřiště
učitelé
Pavla Ziková: před školou nové lavičky a na Vánoce ozdobený vánoční
strom; za školou horolezecká stěna
Zdeněk Bombera: nové lavičky na
sezení
Jitka Skřebská: pěkný školní dvůr
pro různé sporty
Jana Hřebecká: nové lavičky a nějaké prolézačky
Iveta Bláhová: zákaz vjezdu u odbočky u Zámečku a pro starší děti
rampu
Zdeňka Mauerová,
Eliška Mauerová
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BESEDA
V pátek 8.11. se žáci 7.tříd zúčastnili besedy o
Severní Americe s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Během přednášky pan Kolbaba promítal
fotky vlastní tvorby a vyprávěl svoje zážitky a
zkušenosti ze Severní Ameriky, přesněji ze
Spojených států amerických. Celá beseda trvala skoro dvě hodiny. Nejvíce se mu líbilo
v Los Angeles a New Yorku. Beseda byla velmi zajímavá.
Eva Kohoutková , Michaela Kadlecová

BURZA ŠKOL

SPOLU RUKU V RUCE
Ve dnech 2.-4. září se žáci 6.tříd zúčastnili třídenního pobytu na Šubířově v penzionu
„Pohoda“. Program byl nabitý a zajímavý – největší úspěch sklidily hry jako je např.: Milionář,
workshopy, námořní bitva, lana a všechny jiné
kolektivní hry. Vy starší, už to možná znáte, vy
mladší se rozhodně máte na co těšit - spokojení
jsme byli všichni do jednoho. Aby jste se o tom
mohli přesvědčit napsali jsme vám pár náhodných poselství. „Je to tady skvělý, dobrý hry,
jídlo… Užijete si to! Je to tu hustý, ale tři dny je
málo. Na Šubířov se těšte, je tu sranda a spoustu
her! Je to tady takový třídenní tábor, akorát tady všechny znáš. NEJ! Lidi, je tady sranda hraje
se tady hromada her, tak jeďte“!
Anna Ševčíková, Natálie Finsterlová,
Pavlína Langerová

Pro ještě nerozhodnuté „deváťáky“ nejen naší
školy se dne 5. 11. 2013 konala již tradiční burza
středních škol. Škála oborů a zaměření byla poměrně široká - mohli jsme zde najít zástupce od
gymnázií (lépe řečeno od gymnázia) přes soukromé školy až po různá učiliště. Zájemci měli
možnost si jednotlivé vyučující škol vyslechnout
a podle svých možností si vybrat tu, která by splňovala všechna jejich kritéria. Účastníky burzy
však nebyli pouze žáci devátých tříd - představu
o možnostech a nabídkách si přišli udělat i mladší žáci. Ostatně snad i zde platí pravidlo, že čím
dřív, tím líp.
Zdeňka Mauerová

Fotografie k Spolu ruku v ruce. 2.– 4. září
2013. 6. ročník.
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Beseda o době komunismu
Naši rodiče, kteří své mládí prožívali v době, kdy byly podmínky v naší republice podstatně jiné, znají slovo
komunismus velice dobře. Pro mnohé z nás, kteří se narodili již do demokracie, však představuje něco, pod
čím si nedokážeme představit konkrétní situace a rozdíly oproti dnešku. Vyvstávají nám na mysli otázky: Jak
to tehdy v ČSSR vypadalo? Jaký byl život lidí? Co se stalo s těmi, kteří nebyli ochotni tolerovat mnohdy neblahé praktiky komunistické strany? A právě na podobné dotazy nám přišel odpovědět pan Šunka, který v této
části našich dějin žil více než 40 let. Nejdříve spolu s námi zhlédl film o českých hokejistech, kteří spolu se
slávou sklidili v roce 1949 i politické věznění. I pro pana Šunku byly tyto informace, stejně jako pro nás, nové,
a tak jsme viděli názornou ukázku toho, že tehdejší režim dokázal své činy utajovat velmi pečlivě. Poté jsme
panu Šunkovi mohli klást otázky a udělat si tak alespoň malý obraz o tehdejší době. Věřím, že tato beseda pro
nás byla velice přínosná a že díky ní si budeme více vážit možností, které nám dnešní doba nabízí.
Zdeňka Mauerová

Na horolezecké stěně
Děti ze čtvrtých tříd si dne 25. listopadu trochu obměnily svůj školní den. Místo do školních lavic zasedly do
sedáků a pokoušely se slézt horolezeckou stěnu v Domě dětí a mládeže v Moravské Třebové. Ti, na které na
horolezecké stěně „nezbylo“ místo, si mohli vyrobit i keramický svícínek nebo papírového čertíka. Postupně
se všichni u jednotlivých stanovišť prostřídali a zbývalo jen vyhlásit nejlepšího horolezce a nejkrásnějšího
čertíka.
Zdeňka Mauerová, Eliška Mauerová

Žáci naší školy mají o studium na
Gymnáziu Jevíčko zájem

VÝZKUM

Z výzkumu je vidět, že výhledově bude v 9. ročníku přes čtyřicet žáků. Protože už naši žáci
nemají možnost studovat na osmiletém gymnáziu, máme ve třídách hodně žáků s vyznamenáním, kteří chtějí jít na gympl po třídě deváté. Oslovili jsme současné deváťáky, osmáky a sedmáky.
Zdeňka Mauerová a Vít Václavek
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ČTENÁŘ na jevišti
Žáci navštěvující literární kroužek a
mediální výchovu se zúčastnili soutěže Čtenář
na jevišti. Hlavním cílem bylo čtení mladším
spolužákům. Vybrali jsem si ukázku z knihy
Deník malého poseroutky a vytvořili scénář,
rozdali si role a nacvičovali. Scénické čtení
chceme předvést žákům 4.a 5. tříd a také rodičům.
Petr Veselka

Ze sportu
florbal
Dne 26. 11. se konalo v Jaroměřicích obvodní kolo
ve florbale starších žáků. Starší žáci v konkurenci
3 družstev zvítězili a postupují do okresního kola,
které se bude konat 16. 12. Ve Svitavách. Dne 2.
12. se účastnili obvodního kola také žáci 6-7. tříd
v Jaroměřicích. Chlapci obsadili 2. místo.

ping-pong
Na přelomu září a října se Základní škola Jevíčko zúčastnila soutěže v ping-pongu v kategorii žáků 6. a 7. tříd.
Jevíčskému družstvu se podařilo přes obvodní kolo hladce postoupit do okresního. Okresní kolo, které se konalo
v Litomyšli hoši také vyhráli, ale do dalšího kola jejich
kategorie nepostupuje, takže zde družstvo skončilo. I
přes konkurenci dokázalo družstvo obě kola s přehledem
vyhrát a podalo výborný výkon.

basketbal
Dne 27. 11. se zúčastnily žákyně 9. tříd okresního kola basketbalového turnaje. Hrálo se ve složení 3 na 3. Děvčata se ve velké konkurenci umístila na 3. místě.
Jakub Mauer

přespolní běh
Dne 25. 9. 2013 proběhlo v Jevíčku oblastní kolo přespolního běhu. Naši školu reprezentovalo mnoho žáků.
Z tohoto kola jsme si odnesli, vzhledem k našemu počtu, spoustu úspěchů. Dne 3. 10. 2013 se konalo okresní
kolo přespolního běhu v Poličce, kam se po úspěšném absolvování trati v Jevíčku dostala většina našich reprezentantů. Trať v Poličce byla velice náročná a počasí nám také příliš nepřálo - před během jsme všichni
klepali kosu a během závodu to nebylo o mnoho lepší, ale i přesto jsme si vedli vcelku dobře. Obsadili jsme
tři 2. místa - Marek Ševčík ve svojí kategorii chlapců 2. a 3. tříd, Anna Junková v kategorii dívek 5. tříd a Simona Jeřábková v kategorii dívek 8. a 9. tříd. Družstvo starších děvčat obsadilo 3. místo. Nakonec zbývá
pouze ujistit, že ačkoliv je to s podivem, většina účastníků si i přes mrazivé počasí uchovala své zdraví, a tak
se snad můžeme těšit na hojné zastoupení a reprezentaci i v příštích letech.
Eliška Mauerová , Zdeňka Mauerová
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HOROSKOP

MAJ

novoroční
Vodnář: 21. 1.- 19. 2.

DY

TÝ

NY

Blíženci: 21. 5.- 21. 6.
Váhy: 24. 9. - 23. 10.

Měj se na pozoru, až
budeš dospělý, čeká
tě nebezpečí.

Stále tě trápí hádky?
Takže si to nečti a začni s tím něco dělat.

KVĚTINA: Gerbera

KVĚTINA: Karafiát

Máš štěstí v lásce,
ale pamatuj není to
vše.
KVĚTINA:Narcis

Rak: 22. 6.- 22. 7.
Ryby: 20. 2.- 20. 3.
Musíš se zklidnit,
tvá energie není příliš prospěšná pro tebe i tvé okolí.
KVĚTINA: Sedmikráska

Jsi drzý/á na rodiče?
Musíš se zmírnit, nebylo by to dobré pro tvé
dospívání .
KVĚTINA: Tulipán

Lev: 23. 7.- 23. 8.

KVĚTINA: Lilie

Býk: 21. 4.- 20. 5.
Jsi velice vnímavý a
pozorný, ale v životě
to není všechno, soustřeď se na přátelství .
KVĚTINA: Fialka

18

V současnosti jsi
nejšťastnější člověk
na této planetě.
KVĚTINA: Tlustice

Střelec: 23.11.- 21.12.

Beran: 21. 3.- 20. 4.
Měl/a by sis udělat
volno, jsi unavený/á
Udělá ti to jen dobře.

Štír: 24. 10.- 22. 11.

Máš skvělé úvahy ,ale
někdy je toho na tvé
okolí až moc.
KVĚTINA: Slunečnice

Velice nasloucháš
druhým, jen tak dál
jde ti to moc dobře.
KVĚTINA: Orchidej

Kozoroh: 22. 12.- 20. 1.
Panna: 24. 8.- 23. 9.
Máš ty nejlepší kamarády co sis mohl/a
přát, možná to není
někdy vidět, ale je to
tak.
KVĚTINA: Kopretina

Jsi tvrdohlavý, ale citlivost ti nechybí .
KVĚTINA: Růže

POSILOVNA MOZKOVNY
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Je KOPRETIPÁN opravdu květina?
Rostou květiny jenom v ČR?
Dělá se čaj z rostliny jménem čajovník?
Měla Maková panenka sukni z růže?
Má kaktus trny?
TAJENKA: ……………………………… je plod růže.
Má vysokou hodnotu vitamínu C a A.
Jak dobře znáš Disney princezny?
Otestuj se v křížovce:
1. Jak se jmenuje princezna, která
bydlí se 7 trpaslíky?
2. Jak se jmenuje princezna, která se
píchla o trn růže?
3. Koho políbila princezna Tiana
v pohádce Princezna a žabák?
4. Jméno princezny z pohádky Na
Vlásku?
5. Co ztratila princezna Popelka,
když utíkala z plesu?
6. Jméno princezny, která ztratila

1.

H

2.

N

3.

A

4.

L

5.

Ř

6.

L

7.

I

střevíček?
7. Jméno mořské víly z pohádky Malá mořská víla?
Klára Mrvová

TAJENKA: Co víš o květinách?
1. Její název je odvozen od fialové
barvy.
2. Vyrábí se z něj sirup, který se používá na kašel.
3. Je to středně velká rostlina s bílými okvětními lístky.
4. Této rostlině se nářečně říká
petrklíč.
5. Jsou to korály v moři, ale i krásná
bílá květina.
6. Je to jedovatá žlutá rostlina, její
název je podobný pryskyřici.
7. Vonný fialový kvítek, který se používá i na oblečení
8. Nejznámější pouštní rostlina s ostny.
9. Používá se jako Vánoční ozdoba, je
bílé barvy.
10. Tvar jeho květu je
podobný zvonečku.
11. Svůj název získal
z řeckého jména
Narkissos.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Petr Janíček, Jan Hader

11.
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Tajenka

Telefon: 461 325 216
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casopisobjev@seznam.cz

1. Flekatý strom
2. Žlutá květina
3. Přírodní hnojivo
4. Hlavní krmivo pro přežvýkavce
5. Kniha s přehledem rostlin
6. Místo, kde se pěstují rostliny a byliny
7. Důležitá část Modré planety
8. Ranní vláha
9. Semínka se sází do …
10.Malé kluzké stvoření žijící v půdě
11. Český národní strom
12.

ZŠ Jevíčko

občasník jevíčské
základky

60 výtisků
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VYMALUJ SI RŮŽI
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