
 1 

MIROSLAVOVINY 
 
 
 

Z REDAKCE 

Jsme zpět! 
V trochu jiné sestavě, ale plni odhodlání! J 

Právě si čtete školní noviny, které vytváří ve svém volném čase pět úžasných žáků naší školy. Vytváří 
jednotlivé části a tyto dílky skládanky dávám do finální verze já, paní učitelka (zkráceně se budu 
podepisovat jako „pančelka“). Kdo v redakci zůstal a kdo přibyl? 

Z minulé sestavy zůstala skvělá kreslířka komiksů Eliška Křečková a stejně tak skvělá humoristka Kristýnka 
Novotná. Komiksy ráda kreslí i Kája Polláková, nová členka týmu Miroslavovin. Přibyli k nám i dva kluci! 
Reportérem v terénu bude Dan Vítámvás a Matěj Jelínek, náš externista, se ujímá nové sekce „Ze světa 
techniky“. Snad se vám zalíbí! 

Více se se členy seznámíte dále v našich rozhovorech. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pančelka 
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9. VYDÁNÍ, 11/2022 ŠKOLNÍ NOVINY ZŠ MIROSLAV 

Matěj Jelínek (7. C) 
Externista 

Specialista na články  
ze světa techniky  

a fyzikálního kroužku. 

Daniel Vítámvás (7. B) 
Reportér v terénu 

Specialista na články ze sekce 
„Co bylo, co bude“  

a rozhovory. 

Kristýna Novotná (7. B) 
Humorista 

Specialistka na sekci „Zábava“. 

Eliška Křečková (6. A) 
Kreslířka komiksů, grafička,  

reportérka v terénu 
Specialistka na komiksy a ilustrace. Když 
zrovna nekreslí, věnuje se rozhovorům. 

Karolina Polláková (6. A) 
Kreslířka komiksů, grafička, 

pošťačka 
Specialistka na komiksy  

a ilustrace. Noviny také sešívá 
a roznáší do tříd. 

Veronika Adámková 
(pančelka) 

Kontrola, kompletace,  
vedení redakce 

Řídí, organizuje, hlídá termíny, 
zpracuje konečnou verzi novin, 

tiskne. Eliška 
Týna Pančelka Dan Matěj 

Kája 
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CO BYLO, CO BUDE … 

Třída jako tým 
Stmelování kolektivu tříd nemohlo být zábavnější! Jaké to bylo z pohledu našich žáků? 

V pátek 2. 9. 2022 probíhala v každé třídě 
akce nazvaná Třída jako tým. Třídní učitelé 
měli pro své žáky nachystané různé hry  
a soutěže, které podporují spolupráci, 
týmového ducha a přátelství. 

Naše třída (7. B) si tento den naplno užila! 
Celou dobu jsme byli na fotbalovém hřišti 
v Miroslavi, svítilo nám sluníčko a vládla 
dobrá nálada mezi všemi spolužáky. Hráli 
jsme např. podlézání překážky, na životy  
(s kolíčky na prádlo), vlaky, balonky, sedání 
v kruhu. Na závěr jsme se věnovali tvoření 
pravidel třídy. 

Dan 

Adaptační den šestých ročníků 
Pro nové šesťáky byl připravený další den zábavy a stmelování kolektivu. 

Co to vlastně je ten adapťák? Adaptační kurz 
je forma soustředění, které poskytuje 
skupině lidí možnost vzájemně a hlouběji 
poznat kolektiv. Náš adpaťák (6. A) probíhal 
26. 9. 2022 ve Středisku volného času 
v Miroslavi. 
S paní učitelkou Bartuňkovou, Bindzarovou 
a třídní učitelkou (my s paní Bednaříkovou) 
jsme si užili spoustu legrace během všech 
aktivit, ve kterých jsme se lépe poznávali. 
Příkladem aktivity je „Koho bys měl radši 
vedle sebe? - Chci tebe a proč?“ a další. 

Eliška 
Září ve školní družině 
Školní družina je nedílnou součástí školy. Tak se podíváme, jak se jim od začátku školního roku 
dařilo. 

Tvoření, kreslení a zábava – takhle začal školní rok ve školní družině. Počasí jim přálo, tak všichni trávili 
hodně času venku. Jeden z takových dnů si zpříjemnili výtvarnou akcí „Svět očima dětí“, kdy družinu 
navštívil LVÍČEK z Generali České pojišťovny. Děti kreslily křídami před naší družinou a školou veselé 
obrázky a soutěžili v házení míčků na cíl. Na závěr čekala sladká odměna.  
Poslední zářijový týden věnovali hasičům a všemu, co k jejich práci patří. Součástí celodenního projektu 
nazvaného „Hóóóřííí!“ byla návštěva místní hasičské zbrojnice, kde děti provedli místní dobrovolní hasiči. 
Moc se jim to líbilo, protože měly možnost proniknout do světa hasičů. Dozvěděly se spoustu nových věcí 
o práci těchto hrdinů všedního dne. Všichni si tyto akce užili. 

Foto: Bednaříková 

Foto: Bartuňková 

Dan 
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CO BYLO, CO BUDE … 

Přednášky městských policistů z Brna a MOBIDIK 
Policisté si pro žáky naší školy připravili přednášky na téma kyberšikana a závislosti. 

MOBIDIK – autobus městské policie Brno uzpůsobený k přednášení pro žáky základních škol stál u naší 
školy dohromady dva dny (30. 9. a 10. 10. 2022). Nejprve si žáci poslechli přednášku s videem a poté  
se přesunuli do zmíněného autobusu, ve kterém měli možnost zopakovat si první pomoc. 
Poprvé se přednášek zúčastnili žáci osmého a devátého ročníku (na téma závislosti). Bohužel si žáci  
a pravděpodobně i přednášející slibovali od této akce více. Po diskusi s některými žáky se dá říci,  
že přednášky byly nudné, málo interaktivní a nezajímavé. Zvídavější byli žáci šestých a sedmých ročníků, 
během přednášek (na téma kyberšikana) a v autobuse měli na přednášející mnoho otázek a tím  
se přednášení zpestřilo. Doufám, že alespoň důležité informace si žáci zapamatovali a rady si vzali k srdci. 

Pančelka 

Halloween ve škole 
Jak probíhala tato akce na druhém stupni? 

Halloween ve škole byl letos jiný. Každá třída 
si jej prožila podle svého. Akce probíhala 
v úterý 25. 10. 2022 pátou vyučovací hodinu 
v rámci třídnických hodin. Někteří sledovali 
strašidelné filmy, naše třída Halloween 
pojala ve velkém! Společně s pár 
spolužačkami jsme vytvořili halloweenskou 
výzdobu třídy ručně malovanými obrázky, 
poté jsme hráli hry (většinou kluci proti 
holkám) a na závěr jsme si povídali v kruhu 
při svíčkách strašidelné příběhy. Byla to 
legrace! Jak jste si Halloween užili vy? J 

Dan a Týna 

Podzimní výstava 
I letos žáci prvního stupně tvořili o sto šest už od začátku školního roku. 

V úterý 25. 10. 2022 jsme mohli čerpat 
barevnou inspiraci na podzimní výstavě 
(zatím jako každý rok – naštěstí). Podzimní 
výstava byla na malé budově školy. 
Žáci prvního stupně a speciální třídy vytvořili 
různé výrobky s podzimní tématikou doma 
s rodiči i ve škole v rámci výtvarek  
a pracovních činností. Celou budovu zdobily 
strašidelné vyřezané dýně. Svíčky v jejich 
očích plápolaly a dodávaly tu správnou 
halloweenskou atmosféru. Akce byla 
ukončena lampionovým průvodem. 
 

Foto: Bartuňková 

Foto: Vančurová 

Dan 
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ZE SVĚTA TECHNIKY 

Kroužek fyziky 
Co v kroužku děláme a chcete být součástí našeho týmu? J 

Co kroužek fyziky je? 
Je to kroužek, ve kterém se primárně zaměřujeme na 3D tisk, ale pokud se potřebujete doučit fyziku, není 
problém se věnovat také jí. V případě, že vás zajímá 3D tisk a rádi byste se dozvěděli o 3D tisku něco víc, 
můžete se k nám přidat. V tuto chvíli se zabýváme stavbou 3D tiskárny Prusa MINI+. Máme k dispozici už 
dvě složené tiskárny, na kterých jsme vytiskli už pár hezkých modelů (viz fotky níže). 
Kde: Učebna fyziky. 
Kdy: Každou středu od 14:00 do 15:00 (čas je orientační někdy kroužek skončí dřív a někdy později). 
Kde se přihlásit: U pana učitele Buchtely (kabinet fyziky v prvním patře). 
 
Těšíme se na vás! 
 

 
 

 

  
 

Text + foto: Matěj 
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ROZHOVORY 

Seznamte se blíže se členy redakce  
Co na sebe prozradí? 

První rozhovory jsem si na starost vzala já a byla jsem překvapena, co naši členové odpovídali. Proto bych 
i ráda zdůraznila, že ačkoliv to tak vypadá, žáci před rozhovorem nebyli nijak podplaceni! J  
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem za přízeň a teď už je prostor pro naše členy. 
 
Co děláš ve svém volném čase? Jaké máš zájmy a koníčky? Chodíš někam do kroužku (mimo školní 
noviny) nebo do ZUŠ? 
Matěj: Ano, chodím hrát fotbal, teď chodím na modelářský kroužek, ale za chvíli přestanu a na ZUŠ chodím 
do baletu. Tady ve škole chodím do kroužku fyziky. 
Dan: Chodím na saxofon na ZUŠ. Rád si čtu, chodím se psem na pole. 
Týna: Chodím do ZUŠ, hraju na harmoniku a na flétnu. Ve volném čase ráda kreslím, nebo se dívám  
na YouTube, ještě jsem v parlamentu, a to mi zabere také dost volného času. 
Eliška: Ve svém volném čase si ráda čtu, nebo chodím s kamarády ven. Moje kroužky jsou keramika  
a házená a moc mě to baví. Do keramiky chodím jednou týdně a do házené dvakrát týdně, a když je zápas 
o víkendu, tak i třikrát týdně. 
Kája: Já hraju na kytaru v ZUŠ a jsem hodně na mobilu a ráda chodím ven. Na mobilu hraju hry a ještě 
ráda kreslím nebo maluji. 

Jaký je tvůj oblíbený učitel nebo učitelka? 
Matěj: Takže vy jste moje oblíbená učitelka, jste příjemná a nejste tak přísná, jenom když tam (myšleno 
ve třídě) jsou takoví… No… A ještě pan učitel Buchtela. 
Dan: To bude těžký, no… Tak to budete asi vy a pan učitel Dostál. 
Týna: No tak to se přiznám, že jste to vy a ještě paní učitelka Bartuňková. 
Eliška: Na každém učiteli mám ráda něco jiného. 
Kája: (To je těžší otázka, protože tu je Kája teprve od začátku školního roku) No asi paní Bednaříková, naše 
třídní paní učitelka. 

Ještě jedna otázka ke škole, která je i trochu k zamyšlení. Kdyby sis mohl(a) vymyslet volitelný předmět, 
do kterého bys rád(a) chodil(a), jak by se jmenoval a co by se v něm učilo? 
Matěj: 3D tisk. A učilo by se tam pochopitelně o 3D tiskárnách. 
Dan: No… Literární hodinu. Četlo by se tam a byla by tam diskuse o knížkách třeba. 
Týna: Tak to není nic na zamyšlení. Byla by to francouzština a učilo by se tam francouzsky.   
Eliška: Asi bych dala další tělocvik, protože mě baví. Tělocvik zaměřený na míčové hry. 
Kája: Asi… To je těžký… Asi bych chtěla víc výtvarné výchovy, kde bychom malovali hodně s vodovými 
barvičkami. Předmět by se jmenoval asi výtvarka s vodovkami. 

Když by ti kamarádi chtěli udělat překvapení (třeba na narozeniny), co bys nejvíce ocenil(a)? Z čeho bys 
měl(a) největší radost? 
Matěj: Sám nevím. Asi cokoliv. Byl bych rád, kdyby si na mě vzpomněli. 
Dan: No asi nějaký společný portrét nás všech nebo nějakou fotku. 
Týna: Tak jelikož jsem se dívala nedávno na Stranger Things, na seriál, tak něco z toho. Že by mi dali 
nějakou postavičku z toho nebo nějakou figurku, něco takového bych ocenila. 
Eliška: Tak asi ze štěňátka, ale mamka mi nechce dovolit zvířata, takže asi nic.  
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ROZHOVORY 

Pokračování: Když by ti kamarádi chtěli udělat překvapení (třeba na narozeniny), co bys nejvíce 
ocenil(a)? Z čeho bys měl(a) největší radost? 
Kája: Tak asi, že by mi udělali nějaké překvapení doma, kde se schovají a připraví úplně všechno, třeba 
balonky a dort a všechno.  

A na závěr nás pobav nějakým vtipem, který tě vždy rozesměje. 
Matěj: Teď si nemůžu na nic vzpomenout. Ani žádná hláška, co by mě pobavila. 
Dan: Víte, proč chodíte do postele? Protože ona za vámi nepřijde! 
Týna: Tak tohle je hodně na zamyšlení. Vždycky mě napadá kde co, ale teď zrovna si nemůžu na nic 
vzpomenout. Nebo naše třída hrozně ráda říká hlášku „Prdí taky hadi?“. 
Eliška: No napadá mě ale sprostej. Nebo třeba… Víte, co je nejhorší pro vozíčkáře? Smrt. Protože schody 
vedou do nebe. 
Kája: Hm… Já moc vtipy neposlouchám. Teď nedávno jsem ale jeden slyšela. Dcera říká tátovi: „Prosím, 
dáš mi pět korun?“ Ale táta říká: „Dám ti čtyři koruny? Na co ti budou vlastně tři koruny? Za dvě koruny si 
nic nekoupíš! Tady máš jednu korunu, ale rozděl se s bráchou!“ 

Pančelka 
 

ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 
 
1. schůzka 
Téma: Extra třída, tvoření pravidel 
- Žáci vytvořili seznam pravidel (který zveřejníme v příštím čísle novin), jak se budeme všichni chovat 

v Extra třídě, kterou minulý školní rok zrealizoval mj. také školní parlament. V současné době  
se pravidla extra třídy zpracovávají. 

 
2. schůzka 
Téma: Halloween ve škole 
- Žáci se shodli na jednoduché verzi akce. Jak nakonec Halloween proběhl najdete v části „Co bylo,  

co bude“.  
Eliška a Týna 

 

Z REDAKCE 

Některé doplňující informace 
Co by vás mohlo zajímat, co vám můžeme nabídnout. 

Noviny budou vycházet první den každého měsíce. Pokud ten den nebudeme ve škole, tak výtisk čísla 
najdete na stole ve své třídě nejbližší pracovní den. Další číslo vyjde 1. 12. 2022. 

Své poznatky můžete posílat na e-mail „paní redaktorce“; e-mail adamkovav@zsmiroslav.cz. Budeme rádi 
za jakoukoliv odezvu.  

Kolektiv 

  
  



 7 

ZÁBAVA 

Vtipy 
Jde velbloud pouští a najednou před sebou vidí chlapa v černém, a ten říká: „Jsem Bond, James Bond.“  
A velbloud na to: „Jsem bloud, velbloud.“ 

Leží moucha na zádech a třepe nožičkami. Letí 
kolem druhá a ptá se: „Aerobik?“ A ta na zádech 
na to: „Ne, bojová helikoptéra!“ 

Tak se jednou šťourám špendlíkem v uchu  
a najednou ticho. 

Syn: „Proč mi nedovolíš sednout si za volant tati, 
jsem přece už dost starý, ne?“ Otec: „Ty ano,  
ale auto ne.“ 

„Mami, proč nesmím škrtit kamaráda?“ Maminka: 
„Budou tě bolet ručičky.“ 

V zoo: „Prosíme maminku Aničky, aby se dostavila 
pro sandálky ke lvímu výběhu. 

„To máte na vratech ceduli POZOR PES kvůli 
tomuhle štěňátku?“ 
„Ano, aby ho nikdo nezašlápl.“ 

Týna 

 
 
 

Přelož si to (vtipy) 
Was passiert, wenn eine Kuh und eine Schildkröte gekreuzt werden? Kalb mit Helm. = 
Das kleine Mädchen lutscht am Rasiermesser und lacht immer mehr. = 
Do you know what happens when Priscilla, Snow White stick her fingers in the socket? Cinderella. = 
Why does death carry a scthe? Because he doesn’t have papers for the combine. = 

Týna  
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Eliška 

Eliška 
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ZÁBAVA 

Křížovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Na podzim traktory zorají … 
2. Hlavní město Kanady je … 
3. Je to šperk z doby bronzové. 
4. Ušlechtilý kov. Nápověda: ryzí … 
5. Italské město na M. 
6. Říká se, že to jsou mraky nad zemí. 

7. Voda s minerálními účinky tryskající ze země. 
8. Máme fotbalový, basketbalový, tenisový … 
9. Zelenina podobná cibuli. 
10. Zdrobnělina jména Arnošt. 
11. Čtyřnohý přítel člověka. 
12. Osobní zájmeno ukazovací.

 

Křížovka i pro ty menší 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zvířátka létající po obloze. 
2. Jezdíme na tom s cyklistickou přilbou. 
3. Zdrobnělina od slova dům. 

4. Po podzimu přichází jaké roční období? 
5. Teď je podzim. V tomto období padá … 
6. Kráva nám dává … 

Týna 
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KOMIKS 
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Autorka komiksu: Kája 


