
 

Časopis žáků a učitelů ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava 
Redakční rada: Miroslava Valová a žáci školy 

Obsah 

Co se dělo ve škole 

Výsledky soutěží 

Talent Show 

Olympiáda v Pchjongčchangu 

Jaro a Velikonoce 

Ankety 

Naše příjmení 

Testy, kvízy, křížovky 

Haiku 

STOP kouření 

Vymaluj si obrázek 

3 



Kulturně- sportovní přehled za 3. čtvrtletí školního roku 2017/2018 

 

Které kulturní a sportovní události jsme absolvovali v únoru, březnu a co nás čeká 

v 1. polovině dubna? 

Únor 

3. 2. – Tradiční školní karneval – Orlovna v Kamenici – pro veřejnost 

5. 2. – okresní kolo olympiády z českého jazyka  - účastnily se vítězky školního kola 

12. – 16. 2. – lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších – 5. třída 

12. 2. – dopravní hřiště – 4. třída 

14. 2. – okresní kolo v anglické konverzaci v DDM Jihlava – vybrané žákyně 7. a 9. třídy 

20. 2. – soutěž Poznej Vysočinu 

26. 2. – 2. 3. – jarní prázdniny 

 

Březen 

7. 3. – Veselé zoubky  - 1. třída 

8. 3. – Vrakbar– 6.třída (Virtuální svět) 

21. 3. – Horácké divadlo v Jihlavě – Adéla ještě nevečeřela - 6. – 9. třída 

 - Vrakbar – 8. a 9. tř. (8. tř. – Rodina a já, 9. tř. - Partnerské a sexuální vztahy) 

20. 3. – jarní rovnodennost, první jarní den 

21. 3. – planetárium v tělocvičně – žáci 2. stupně 

25. 3. – přechod na letní čas 

26. - 27. 3. – Chaloupky – 6. tř. 

27. – 28. 3. – Chaloupky – 8. tř. 

30. 3. – Velký pátek 

 

Duben 

28. 3. – 2. 4. – velikonoční prázdniny 

2. 4. – Velikonoční pondělí 

4. 4. – školní kolo recitační soutěže – vybraní žáci a žákyně jednotlivých tříd 

6. 4. – koncert uměleckého souboru ONDRÁŠ v 18:00 Orlovna v Kamenici – členem je také 

bývalý žák ZŠ Kamenice – J. Vaněk  

20. 4. zápis do 1. třídy 

 



Vítězové vědomostních soutěží 

Okresní kolo olympiády z českého jazyka  

Vendula Jirovská – 2. místo 

Klára Munduchová – 16. místo  

 

Okresní kolo v anglické konverzaci  

Jana Kittlerová – 1. místo 

Denisa Kolářová – 9. místo 

 

Soutěž – Poznej Vysočinu 

Vít Štěpánek – 1. místo (52 bodů) 

Martin Mašek – 2. místo (49,5 bodů) 

Agáta Kalinová – 3 - 4. místo (49 bodů) 

Martin Vaněk – 3. – 4. místo (49 bodů) 

 

Celoškolní přírodovědná soutěž  

I. kategorie  

Pavel Kratochvíl ,Michal Bumbálek – 1. místo 

Barbora Holá – 2. místo 

Petr Dohnal, Martin Dočekal – 3. místo 

II.kategorie  

Ema a Nela Košacká – 1. místo 

Adéla Kopečná – 2. místo 

Simona Muzikářová – 3. místo 

III. kategorie  

Jan Holý – 1. místo 

Jana Benáčková – 2. místo 

Lucie Jelínková – 3. místo 

IV. kategorie 

Kateřina Čápová – 1. místo 

Sabina Sochorová – 2. místo 

Martin Mašek – 3. místo 

V. kategorie 

Vendula Jirovská – 1. místo 

Eliška Svobodová – 2. místo 

Klára Fejtová – 3. místo 

 

Všem vítězům gratulujeme! 

  



 

 

Paní učitelka Mušková a žáci se inspirovali 

televizní soutěží Česko – Slovensko má talent. Dne 3. 11. se tedy konala tato soutěž i v 5. třídě.  

Celé to začalo v 10 hodin, publikum dělali žáci 1. třídy včetně 3. B. Celkem se soutěže 

účastnilo 7 soutěžících. Z nich to byl Marek Martinů, který hrál na kytaru písničku od kapely 

Škwor. Denisa Valová, ta zpívala písničku Slovenský klín. Natálie Mašterová také zazpívala 

píseň. Vojtěch Šerý, jenž hrál na kytaru píseň Svařák od kapely Harlej. Beáta Kalinová tančila 

shuffle dance. A Patrik Mrkvica s Michalem Kittlerem, kteří rappovali na píseň od Eminema. 

Po 11 hodině se vyhlašovaly výsledky soutěže. 

1. místo – Michal Kittler a Patrik Mrkvica 

 - Vojta Šerý 

2. místo – Beáta Kalinová  

3. místo – Natálie Mašterová 

 

Sledujeme zimní olympiádu v Pchjongčchangu 

 místo konání – jihokorejský Pchjongčchang 

 časové rozmezí olympiády – začátek 9. 2. 2018 v 11:55 – 25. 2. 

 disciplíny:alpské lyžování, biatlon, boby, běh na lyžích, curling, krasobruslení, 

akrobatické lyžování, lední hokej, jízda na saních, severská kombinace, short track, 

skeleton, skoky na lyžích, snowboarding a rychlobruslení 

 

Vítězní čeští olympionici 

Zlatá medaile  

Ester Ledecká – Super G, p. obří slalom, 

Stříbrná medaile 

Michal Krčmář – biatlon, 

Martina Sáblíková – rychlobruslení, 

Bronzová medaile     Foto. č. 1: Sáblíková, Novák, Ledecká 

Eva Samková – snowboardcross, 

Veronika Vítková – biatlon a Karolína Erbanová– rychlobruslení. 

 

(Popelářová, E., Šerý, V., 5. tř.) 



Jaro přichází 

 

Zakukala žežulička z doubravy: 

„Přišlo jaro, kdo je se mnou pozdraví?“ 

„Přišlo, jak by z nebe spadlo, samý květ, 

pospěšte, chcete-li je vidět!“ 

„My bychom je pozdravili, ale jak? 

My kukati neumíme jako pták. 

Ale přece se půjdem na ně podívat, 

nekukáme, můžem mu však zazpívat.“    

(J. V. Sládek) 

 

 

Vítání jara 

Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk pocházející 

z předkřesťanské éry. Jeho ústředním prvkem je slaměná figura oblečená v ženských šatech, 

známá pod četnými jmény, jako například Morana, Morena, Morzana, Mařena, Smrt, Smrtka 

nebo Smrtholka. Pojmenování Morana  

se užívá převážně na východě. 

Figuru vytvářely dívky z došku a oblékaly ji do ženských šatů nebo ovinuly do hadrů. 

Figura byla také různě zdobena stuhami či kraslicemi.  

Morana je vynášena z vesnice za zpěvu obřadních písní a poté vhozena do vody či do 

příkopu, pálena nebo zakopána do země. 

(Konečný, L., 6. tř.) 

 

Chráněné druhy živočichů na Vysočině 

Mezi nejvíce chráněné druhy u nás patří Kormorán velký a Vydra říční.  

Kormorán velký je tažný pták z čeledi kormoránovitých. Plave na hladině, jeho dlouhý a na 

konci hákovitý zobák směřuje šikmo vzhůru. Taky se potápí a loví ryby. Plovací blána spojuje 

všechny čtyři prsty na noze. Hnízdo si staví na stromech v blízkosti vody. Hnízdí v koloniích. 

Rodiče krmí mláďata menšími rybami.  



Vydra říční je jediným druhem vydry vyskytujícím se na území České republiky. Všeobecně 

je rozšířená v Evropě, Asii a severní Africe, kde ji můžeme spatřit poblíž stojatých i tekoucích 

vod. Občas se dostane až do moře nebo oceánu, vždy však potřebuje pravidelný přístup k sladké 

vodě. Na Vysočině je chráněná, až ohrožená.  

(Procházková, V., 6. tř.) 

    

 Foto č. 2: kormorán velký Foto č. 3: vydra říční 

 

Co si myslí 1. stupeň o 2. stupni?  

 

Co si myslíš o žácích 2. stupně?  

V. Fejtová – „Jsou v pohodě.“ 

Znáš nějakého učitele, který učí na 2. stupni? 

J. Ferda – paní učitelku Šmídovou, Semrádovou a Komínkovou. 

V čem vidí oslovení žáci výhody a nevýhody 2. stupně? 

výhody – jsme starší a chodíme až do 3. patra (T. Baborová, A. Neckář) 

nevýhody – více hodin, těžké učivo (J. Čáp, T. Baborová, A. Neckář) 

Oslovili jsme také několik žáků, u nichž nás zajímalo, zda se těší nebo netěší na 2. stupeň. 

Z 10 oslovených  se jich přesně polovina těší na 2. stupeň. 

 

Rozhovory provedla Kateřina Čápová ze 7. třídy. 

 

 



Naše příjmení 

Příjmení vznikala od 14. – 18. století nejprve u šlechty, pak u měšťanů, svobodných sedláků a 

nakonec i u bezzemků a čeledi. Příjmení jsou odvozená od funkcí, které lidé zastávali, dále od 

věcí, řemesel, jmen, míst atd. 

 

 Které je nejčastější příjmení užívané v České republice? 

 Která dvě příjmení jsou v počtu nejužívanějších na 2. a 3. místě? 

 

Novák – má podobu i v němčině – Neumann, angličtině Newman, polštině Nowak, 

- že je tolik Nováků, je způsobeno tím, že novost byla první rozlišovacím znakem 

člověka, který přišel jako nový do uzavřeného kolektivu. 

Svoboda – svobodník se lišil od poddaných, kteří tvořili většinu vesnice 

 

Dvořák – 4. nejčastější příjmení, velký sedlák, hospodář velké usedlosti, dříve také služebník 

u královského dvora (zdrobněle Dvořáček) 

Němec – 10. nejčastější příjmení, takto byl označován přistěhovalec z německých zemí, také 

odvozeno od slova němý, odvozeniny Nemeček, Němčický, Němčák,… 

Zeman – drobný šlechtic s erbem, později svobodný majitel statku zapsaného v zemských 

deskách (zdrobnělina Zemánek – malý zeman, nemanželský syn panoše) 

Kalina – odvozeno od názvu keře 

Procházka– přeneseně řezník, protože procházel vesnicemi za nákupem dobytka, také to 

mohl být vandrovní tovaryš, zahaleč 

Zimola – odvozeno od ročního období zima, chlad, zimnice 

 

(Mgr. M. Valová, zdroj: Naše příjmení: D. Moldanová) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co to je? 

Ptali jsme se několika žáků naší školy, zda vědí, co znamená: 

masopustník – vesna –cudný – feřie – hramota 

Správné odpovědi: 

masopustník – člověk, který se účastní Masopustu 

vesna – jaro 

cudný – hezký, pěkný 

feřie – volno, prázdniny 

hramota – hračka, hra 

 

A co jste odpovídali? 

Odpovědi žáků 9. třídy 

masopustník – člověk, který chodí na Masopust – vesna – řeka – cudný – někdo stydlivý – 

feřie – peřeje s f – hramota – hluk, špína, nepořádek. 

masopustník – člověk, který drží půst, vegetarián – vesna – sopka – cudný – slušný, stydlivý – 

feřie – cesty – hramota – nešikovný člověk. 

Odpovědi žáků 8. třídy 

masopustník– něco s Masopustem - vesna – druh nábytku – cudný – někdo stydlivý – feřie– 

nevěděl – hramota– někdo zlobivý. 

- masopustník– něco společného s Masopustem – vesna – sušenky – cudný – stydlivý člověk – 

hramota – něco společného s hromem. 

Odpovědi žáků 7. třídy 

masopustník – někdo, kdo chodí na Masopustu za masku – vesna – hrdinka z příběhu – cudný 

– stydlivý člověk –feřie – mostrum z řeckých bájí – hramota - zní to jako kaše. 

masopustník – něco spojené s Masopustem – vesna – jaro – cudný – stydlivý člověk – feřie – 

peřeje – hramota– hřmění nebo nemotorný člověk. 

Odpovědi žáků 6. třídy 

masopustník – člověk na Masopustu – vesna – jídlo – cudný – smutný, stydlivý – feřie– 

hudební nástroj – hramota – neví. 

masopustník – člověk, který nejí maso – vesna – neví – cudný – pěkný – feřie– vycpávka do 

peřin – hramota – neví. 

Slova žákům pokládala Jindřiška Tvrdá z 8. třídy a Kristýna Němcová z 9. třídy. 



Žáci 9. třídy píší haiku 

Haiku je báseň pocházející z Japonska. Obsahuje pouze tři verše a má 17 slabik. Může popisovat přírodní 

motivy, citový prožitek nebo okamžik. 

 

O životě      Čas 

Žít – to je jen prázdné slovo,    Postůj chvíli v slunce jasu 

žít a snít      a možná uslyšíš 

už znamená mnoho.     proud času. 

(Jirovská, V.)      (Jirovská, V.) 

 

Ona       Ticho 

Její smích byl věčný,     Poslouchám ticho. 

I když plakala,     Je to vzácná hudba 

Byla to stále ona.     na tomhletom světě. 

(Kittlerová, J.)      (Němcová, Kr.) 

 

Vítr       Život 

Vítr začne vát.      Život je jako blesk, 

Co se asi může stát?     ale náhodně zahřmí, 

Odfoukne mě i vás.     když to nečekáš. 

(Kalinová, K.)      (Tumová, L.) 

 

Motýl       Večer 

Když zastavíš se      Slunce se sklání nad vodou, 

na chvíli,      vítr prohání se 

Pak uslyšíš křídla motýlí.    přírodou. 

(Dočekalová, T.)     (Fialová, T.) 

 

Stáří       Život 

Kapka za kapičkou padala,    Život teče jako voda, 

celý můj život      ani nevíme, 

upadal.       jak je rychlý. 

(Němcová, Kar.)     (Fejtová, K.) 



Děkuji, cigarety nepotřebuji… 

V současné době stále hodně lidí kouří, dokonce se to ve velké míře týká i žáků základní 

škol. A je to jedno, zda jde o klasické cigarety, elektronické cigarety nebo wapu. Na všem se 

můžete stát závislí! 

A vůbec, jak se k těm cigaretám žáci dostanou? Že by měli tak vysoké kapesné, aby si 

to mohli dovolit? Nebo cigarety volně leží někde doma? Víme, že existuje mnoho cest, jak si 

cigarety opatřit a snad ani není třeba je všechny vypisovat. 

Ti, co nekouří, si říkají,proč začne někdo kouřit? Co ho k tomu vede?Samozřejmě ale 

jako všechno ostatní, i toto má svou příčinu. Nuda, tlak okolí, potřeba to zkusit nebo člověka 

něco vnitřně sžírá, trápí a neví si s tím rady. A tak možná nakonec sáhne k něčemu takovému, 

jako jsou cigarety nebo jiné drogy. Tak se ale problémy neřeší a co víc, ani nevyřeší. 

Je možná dobrénajít si nějaký koníček, který vám pomůže, a nebudete tak ve stresu, 

uleví se vám. Ovšem to je jen únik z toho, co vás tíží. A proto, když už si nevíte rady, jak ten 

váš problém vyřešit, požádejte někoho o pomoc. Uvidíte, že vše bude alespoň o trošku lepší a 

hlavně, už to nebudete muset řešit výše uvedenými způsoby. 

Možná vás překvapí následující údaje a pak si uvědomíte, jak si sami vědomě ubližujete. 

(M. Valová) 

Statistiky o kuřáctví 

Ve světě 

Na celém světě kouří asi 1,3 miliardy lidí. Z nich ročně zemře 4,8 milionu, což 

je vlastně 13 400 lidí denně.  

Pokud bude počet kuřáků konstantně narůstat jako v poslední době, zemře na 

následky kuřáctví v roce 2020 až 10 milionů lidí. 

Průměrně si kuřák svým kouřením zkrátí život o 15 až 18 let. 

 



V ČR 

V naší zemi žije přibližně 2,3 milionů kuřáků (250 000 z nich tvoří děti a 

dospívající). Ročně u nás zemře celkově 100 000 lidí, z toho zhruba 18 000 

kuřáků. Když si to spočítáme, úmrtí kuřáků tvoří 18 % z celkového počtu.  

Za rok se v ČR vykouří přes 20 miliard cigaret.  

9 z 10 kuřáků začalo s kouřením před dosažením dospělosti.  

 

(zpracovala: V. Jirovská, 9. tř., zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10427122043-mych-poslednich-150-

000-cigaret/31229434019/6791-koureni-v-souvislostech/) 

 

Zamýšlíme se nad prevencí kouření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znáte dobře velikonoční týden? 

Víte, proč se tak jednotlivým dnům říkalo? 

Své odpovědi si ověřte v následujícím přehledu.  

 

 Modré pondělí – v tento den se měla pokládat modrá látka na oltář. 

 Šedivé úterý (Velké úterý) – byl to poslední den, kdy jste se mohli dosyta najíst, 

hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny. 

 Škaredá středa – v tento den se neměl nikdo škaredit, protože pak se mračil každou 

středu v roce, 

- říkalo se jí také Sazometná nebo Smetná, poněvadž se vymetaly 

saze z komínů a celý dům se smýčil. 

 Zelený čtvrtek – v tento den se mají lidé postít a nejíst maso, pouze zeleninu, také se 

jí jen zelená strava (špenát, kapusta,…), abychom zůstali stále zdraví, 

- nemáme si nic půjčovat a s nikým se nehádat, pak k nám peníze 

přijdou samy a hádky se nám budou zdaleka vyhýbat. 

 Velký pátek – podle lidové tradice se v tento den otevírá cesta k pokladům v zemi, 

- nezatopíš do východu slunce, nezameteš, nevybílíš, nepůjčíš, neprodáš, 

neupečeš, nevyneseš z domu, nedaruješ a nepřijmeš dar. 

 Bílá sobota – před východem slunce se dívky umývaly rosou, aby jim nenaskákaly 

pihy a měly pěknou bílou pleť, 

- před východem slunce se vymetalo stavení, aby se v něm nedržel hmyz 

a stavení zůstalo čisté po celý rok. 

 Květná neděle – v tento den by se nemělo nic péct, protože pak by nevykvetl květ, a 

neurodilo se tak ovoce, 

- měly by se oblékat nové šaty, aby v nich člověk kvetl. 

 Velikonoční pondělí – pečou se velikonoční beránci, světí se velikonoční pokrmy 

(beránek, mazanec, vejce, chléb a víno), každý z něj pak dostane kousek, daruje se 

také poli, zahradě a studni, aby byla úroda, dostatek ovoce a voda. 

 



Velikonoční komiks 

 

 

 

(Šedivá, N., 7. tř., Jirovská, V., 9. tř.) 

 



Luštíme, luštíme, luštíme … 

 

1. Čím se okopávají záhony?             

2. Kdo chytá myši?             

3. V čem se vaří?             

4. Z čeho padá déšť?             

5. Jaký pták pomáhal Krakonošovi?             

6. Co roste u rybníka?             

7. Jak se ošetří zlomenina?             

8. Do čeho se dávají peníze?             

 

 

1. Který svátek se slaví na jaře?                 

2. Co chytáme v rybníce?                      

3. V čem bydlíme?                   

4. Pták                        

5. Které sladké ovoce jíme včervnu?                

 

(Tvrdá, J., 8. tř.) 

Sudoku 

= ve všech řádcích a sloupcích musí být čísla 1 – 9, v žádném okénku se nesmí ani jedno z čísel 

opakovat. 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1ko3_lv3ZAhWNLVAKHYO6B5oQjRx6BAgAEAU&url=https://www.sudokuweb.org/cs/jednoduche-sudoku-6x6-pro-deti/&psig=AOvVaw0AKKjzUB5PfuyXhccbRzR9&ust=1521713568692954


 

Odpovědi na otázky – příjmení 

1) Nejčastějším příjmením v České republice je Novák. 

2) 2. nejčastější příjmení je Svoboda a na 3. místě je Novotný. 

 

Křížovky 

č. 1 – tajenka kormorán 

č. 2 – tajenka vydra 

 

Zdroje: 

Talent show: http://www.campedify.com/talent-week-7/ 

Otazník: https://rychnovsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=14-n-otaznik 

Kormorán velký: http://zooola.webgarden.cz/rubriky/ptaci/veslonozi 

Vydra říční: http://www.naturfoto.cz/vydra-ricni-fotografie-877.html 

Ester Ledecká: https://www.novinky.cz/domaci/464291-v-sobotu-nad-ranem-pojede-ledecka-o-druhe-

zlato.html 

Sudoku: https://www.sudokuweb.org/cs/jednoduche-sudoku-6x6-pro-deti/ 

 

Obrázky: 

Jaro – Kateřina Čápová, 7. tř. 

Pohár pro vítěze – Jindřiška Tvrdá, 8. tř.  

 

Fotografie: 

Foto č. 1: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A1bl%C3%ADkov%C3%A1_Ledeck%C3%A1_N

ov%C3%A1k_2018.jpg 

Foto č. 2: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cormorant_Harold_Country_Park_2010_(4640024368).jpg 

Foto č. 3: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loutre2.jpg 
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Omalovánky pro nejmenší … 

 
Lenka Prokopová, 8. tř. 


