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Zdravíme  Vás,  naši  milí  čtenáři! 
Prázdniny  jsou  už  pěknou  chvíli  za  námi  a  je  tu  nový  školní  rok,  společně  s ním  nové  číslo  našeho  časopisu,  
také  nový  pan  ředitel,  noví  prvňáčci,  noví  deváťáci,  ale  to  bychom tu mohli jmenovat nekonečně  dlouho.  
A  proto  bude  lepší,  když  si  to  všechno  přečtete  sami!                                                                            -mš- 

PANU  ŘEDITELI  
 
 Kdyby  mi  někdo  řekl,  abych  
vylíčila,  co  mě  napadne  při  
slovu  „ředitel“,  jistě  bych  mu  
odpověděla,  že  je  to  člověk  
nosící  sako,  kravatu,  dbá  o  
dobrou  pověst  školy.  Našeho  
pana  ředitele  Konečného  znám  
osm let, a co mohu s jistotou 
říct,  je  to,  že  tohle  tvrzení         
o  něm  rozhodně  neplatí.  
Montérky  a  práce  na  zahradě  
mu ROZHODNĚ  autoritu 
nenaruší.  Do  poslední  chvíle  
připomínal  spíš  osobu,           
pro  kterou  byla  škola  něco  jako  
vlastní  dítě.  Dítě,  o  které  se  
stará  a  nezanedbává  ho. 
Myslím,  že  náš  pan  ředitel 
držel  školu,  všechny  
zaměstnance  a  všechno, co     
se  školou  souvisí,  na  vysoké  
úrovni  a  v  pevných  rukou.  Za 
TOHLE mu  patří  obrovský  dík. 
                  M.  Šrámková, IX.  tř.                                                                

[Zadejte  citát  z  dokumentu  nebo  
souhrn  zajímavého  bodu.  Textové  
pole  lze  umístit  kdekoli  v  
dokumentu.  Formátování  
textového  pole  citátu  z  vlastního  
textu  lze  změnit  pomocí  karty  
Nástroje  kreslení.] 



 
Mistrovství  České  republiky  
v  tradičním  karate 
 
V  Brně  1.6  2013  se  konalo 
Mistrovství  ČR v karate. 
Závodil jsem ve 3 disciplínách.  
První se jmenuje Kata, je to 
nacvičená  sestava,  ve  které  jsou  
karatisté  proti  sobě.  Předvádějí  
nacvičenou  sestavu  Kata  a  
rozhodčí  je  za  to  obodují.  V  této  
disciplíně  jsem  skončil  1.  z  55  
karatistů.  Druhá  disciplína  je  
Kata  tým.  Je  stejná  jako  ta  
první,  ale  v  jednom  družstvu  
jsou tři  karatisté.  Tady  jsme taky 
skončili  první.  Třetí se jmenuje 
EM-BU. V  ní  zápasí  dva  
karatisté  proti  sobě.  V  této  
disciplíně  jsem  se  se  umístil  na  
druhém  místě.                   –af- 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimbálová  skupina  Réva 
 
Ve  středu  25.9    2013  hrála  u  
Pernických  cimbálová  muzika 
jménem  Réva.  Skládá  se ze 4 
muzikantů.  Jeden  z  nich  byl  
cimbalista,  druhý  basista,  třetí  
hrál  na  housle, čtvrtý  na  
klarinet  a  saxofon.  Hráli  
lidové  písně,  jazz  a  rock.  
Postrašil nás  hororový  Jožin  z  
bažin.  Byla  tam  soutěž  o  
poznávání  hudebních  nástrojů  
a  různých  písní.  Za  odměnu  
hudebníci  rozdávali  žvýkačky  
a  vizitky.  Všem  se  to  líbilo.  
Říkali,  že  přijedou  i  další  rok.  
Těšíme  se  na  ně  i  v  příštím  
roce.             
                             – dp mb af- 



             PRÁCE  ŽÁKŮ 
 

 

 

   

 

 

Místo,  kde  je  mi  vždycky  dobře 

Nejlepší  místo, které  znám, je 
naše  houpačka  na  zahradě. 
Houpačka  je  stejně  vysoká jako 
náš  dům, vyšší než  obyčejné  
houpačky. V  létě  k ní chodívám  
často  přemýšlet. Přemýšlím        
a přitom se malinko houpu. Tak 
se v mé  hlavě  rodí  mnohem  lepší  
nápady.  Nohama  se  odrážím  od  
jemné  zelené  peřiny, která  mě  
hladí  po  prstech  nohou. Když  se  
rozhoupám, víc  cítím,  jak  mi  vítr  
pročesává vlasy  a  lechtá mou 
tvář.  Mám  pocit,  jako  by  mě  vítr  
mohl  vynést  až  k hvězdám.  
Vzduch  kolem  sviští  velikou  
rychlostí  a  já  se  houpu  výš  a  výš. 
Vyhoupnu  se  až  nad  vrcholek  
naší  trnky  a  nohama  se  dotýkám 
větviček.  Zhoupnu  se  zpátky  a  na 
druhé  straně  mám  strom,  který  je  
obalen  třešněmi  a  já  si  můžu  
utrhnout  ty  nejvyšší  a  nejsladší.  
Vidím  do  veliké  dálky.  Na  
druhém  kopci   lidé  pracují  - jako 
mravenci. Naše  houpačka  je     
pro  mě  nejlepší  místo,  které  
znám, a  nikdy  bych  o  ně  nechtěl  
přijít.                         

                    L. Adamec, VIII. tř 

                                                                                                 

 

 

Strašidlo  na  houpačce 

Kdysi  dávno  (jak  jsem  měla  3  roky)  
jsem s maminkou  šla  na  poutˇ.  Jeden  
pán  tam  prodával  samé  různé  i  
nepotřebné  věci.  Prošli  jsme  kolem  
něj  a  mně  se  zalíbilo  jedno  plyšové  
strašidýlko.  Maminka  mi  ho  koupila  
a  já  měla  velikou  radost!  Jak jsem 
šla  večer  spát,  zdál  se mi sen: Byla 
jsem  někde  ve  zvláštní  zemi,  všude  
tma.  Došla  jsem  k nějakému 
dětskému  hřišti,  sedla  jsem  si  na  
houpačku, ale nemohla jsem se 
rozhoupat. V tom  mě  někdo  začal  
houpat,  bylo  to  stejné  strašidlo  jako  
to  plyšové, ale  já  se  nebála.  Sedlo  si  
na  druhou  houpačku  a  houpalo  se  
taky. Ale  zrovna  mě  maminka  
vzbudila  do  školky  a  já  jsem  musela  
jít.     

  -O  8  let  později-  

 Měla  jsem  celý  den  smůlu!  Jak  jsem 
šla ze  školy,  stavila  jsem  se  na 
dětském  hřišti.  Šla  jsem  na 
houpačku  a  vzpomínala  na  sen.  
Vtom  se  vedle  mě  objeví  podivné  
strašidýlko!  Chvíli  jsem  se  bála  a  
zeptala  se  ho:  „  Kdo  jsi?“  Ono  
odpovědělo:  „  Já  jsem  strašidlo  
z tvého  dávného  snu,  vzpomínáš  si?“  
A  to  jsem  si  vzpomněla  na  svůj  sen  
a  na  svého  plyšáka.  Strašidýlko  mi  
řeklo:  „  Můžeš  mě  navštěvovat  ve  
snu.  Budu  se  těšit!“  A pak zmizelo.     

                                                                  

                       N.  Kroupová,  V. tř 

 

 

 

 

Výlet  v sobotu 

Ráno  v sobotu jsme se vypravili do 
Valašského  Meziříčí na  letiště  
jezdit s autem na  RC  dráhu.  Bylo  
tam fajn. Jezdili jsme celkem 
dlouho,  protože  bylo  pěkné  počasí.  
Mohli  jsme  si  půjčit  auta.  Jezdili 
jsme s tím  jedním,  povolil  nám  
šroubek od kola, ale  našli  jsme  ho  
a auto spravili.  Štvalo  mě,  že  jsme  
museli  pořád  nabíjet  baterii.  Potom  
přišli  členové  klubu s velkými  
letadly. Chvíli  trvalo,  než  se  
nachystali. Jak  letadlo  poskládali,  
šli  s ním  létat.  Dívali  jsme  se, jak 
jim to jde  a  byl  to  fakt  zážitek.  
Bylo tam  více  letadel  a  létalo  jedno  
za  druhým.  Potom  jsme  šli  opět    
jezdit. Dráha  pro  auta  byla  celkem  
velká,  měla  160 m. Jezdila jsem se 
strýcem  na  čas.  Já  jsem  
samozřejmě  vyhrála  4 x ze 4. Bylo 
to  zábavné.  Pak  už  byla  tma, 
chystali jsme se domů.  Byl to 
fantastický  den. 

                      J.  Polášková,  VI. tř 

Hu, hu, hu! 
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To  byl  jednou  krásný  podzimní den.  Listí  padá,  šustí  
a my procházíme  barevným  lesem  směr  Velký 
Javorník.  Jdeme  rychlým  tempem.  Když  vycházíme 
na vysokou  rozhlednu,  podívám  se  kolem  a  šeptám  
sama pro sebe: „Nádhera!  “  Všude kopce, lesy a 
ptáci.  Cestou  zpět  poslouchám  šumění vody.  Nohy  už  
nás  bolí  a  jsme  rádi, že  se  blížíme  k cíli. Když  
nějakým  zázrakem  stihneme  autobus,  už  se  těším  jen  
na  maminčin  oběd  a  svou  postel.  Jak  se  říká:  „  Všude  
dobře,  doma nejlíp!“                           

                                                 J.  Šrámková,  VII.  tř.                                                        

 

„  Kopec!  Zase  kopec!  Furt  jen  kopec“,  říkám  si,  když  
šlapu  na  Javorník.  Kamarádi  funí  jako  lokomotivy a já  
stěží  popadám  dech.  Po  několika minutách  chůze  křičím: 
„  Stát! Vy  snad  máte  v zadku  vrtuli!“  Volám  jen  proto,  
aby  zpomalili  a  já  je  dohnal.  Hodina  cesty  je  už  dávno  
pryč  a  my  se  blížíme  k cíli.  Vtom  jsem  uslyšel  nějaké  
hlasy,  které  zpívaly,  a  hned  jsem  si  uvědomil,  že  to  jsou  
naši  deváťáci.  „Konečně  nahoře,“  říkám  si,  když  
zdolávám  poslední  kopeček.  Na  Javorníku  už  jsou  
všichni,  ale  pár  mých  kamarádů  tu  není,  proto  se  ptám  
našich  vyučujících,  jestli  je  neviděly.  Najednou  přijde  
z opačné  strany  parta  zpocených  dětí.  „Konečně  jsou  
tady,“  prohlásil  jsem  a  šel  jsem  je  uvítat.  Cestou  dolů  
jsme  šli  jinudy,  ale  pořád  z kopce.    

                                                       M.  Petružela,  VII. tř.     
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Čau!    Tak  se  znovu  scházíme, tentokrát  už  v třetím  roce s touto  přílohou.  Letos  s Historikem a se mnou naposled, 
ale tak to je, něco  končí  a  jiné  začíná, tak jako v historii.  Ještě  však  konec  není,  letos  se  dozvíme  už  něco spíše       
o  období  novověku.  Tak  se  těšte!!!!!!                                                                                                               -hm- 

V tomto  čísle  se  podíváme  na  velmi  důležitou  událost  pro  naše  země  i  pro  svět.  Její  jméno  - Sarajevský  atentát .  

Píše  se  rok  1914, konkrétně  28.6.  
1914.  Následník  trůnu  František  
Ferdinand d‘Este  se  svou  manželkou  
Žofií  se  vydává  do  Sarajeva.Cesta  je  
pro oba  osudná, jelikož  na  ně  čeká 
člen  skupiny  Černá  ruka  Gavrilo 
Princip.  Když  projíždějí  náměstím,  
ozvou se  dvě  rány  a  lidé  vidí  už  jen  
mrtvé  manžele.  Zástupci  Rakouska-
Uherska  jsou  pobouřeni  a  je  jisté, že  
konflikt  nebude  bez  následků.  
Atentátník  byl  chycen  a  zatčen,  neví  
se  přesně  kdy,  ale  zemřel  ve  vězení  
na  tuberkulózu.  Přesně  za  měsíc     
od  atentátu  28.7. 1914 Rakousko-
Uhersko  vyhlásilo  válku  Srbsku,       
a  tímto  vypukla  1.  světová  válka.  
Trvala  čtyři  roky.  O  válce  se  však  
dozvíte  něco  až  příště,  tak  se 
těšte!!!!! 

 

 

 

 

 

Atentátník Gavrilo Princip 

D‘Este se svou 

manželkou 

Zatýkání  atentátníka 

František  Ferdinand  

d‘Este 
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   Ahojte  všichni, opět  se  vrací  MOTO Technik! V tomto  čísle  se  dovíte o  historii  a  začátcích BMW a něco      
   málo  o  automobilové  značce  Cadillac.  Doufám,  že  se  příjemně  začtete.  Přeju  dobré  počteníčko...  -                                                                                                       
                                                                                                                                                                      -jv-                                                                                                                                          

                        
                                              
Cadillac  je  automobilka,  která  vyrábí  luxusní  
automobily. Zakladatelem automobilky byl 
konstruktér  Henry  Martin  Leland,  který  později 
založil  i  automobilku  Lincoln.Henry Leland, 
pracoval  v  americké  zbrojovce ve Springfieldu ve 
státě  Massachusetts.  Později  si  se  svým  partnerem  
otevřel  v  Detroitu  mechanickou  dílnu,  která  dodávala  
motory automobilce Ransoma E. Oldse z Lansingu, 
nazvané  později  Oldsmobile. V roce 1902 pak 
převzal  krachující  Henry  Ford  Company  založenou  
předchozího  roku  a  přeměnil  ji na prosperující  firmu.  
Tak se 22. srpna 1902 zrodila Cadillac Automobile 
Company.                                                                                                                        

BMW 
(Bayerische Motoren 
Werke AG)  - 
německý  výrobce  
automobilů,  
motocyklů  a  motorů.  
Hlavní  sídlo  
společnosti  je  v  
Mnichově.  V  roce  
2005  zaměstnávala  
koncern  přes  105  000  
lidí.  Modro-bílý  vzor  
znaku firmy je 
stylizací  bavorské  
vlajky  a  také  odráží  
původ  BMW  
(rotující  bílá  vrtule  
na  modré  obloze  jako  
symbol  výrobce  
leteckých  motorů).                                                                                                                                                                                                               


