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MIROSLAVOVINY 
 
 
 

CO BYLO, CO BUDE … 

Inspekce na naší škole 
Hned na začátku nového roku přišla kontrola z České školní inspekce. 

Ve dnech od 4. 1. do 6. 1. 2023 proběhla  
na naší škole inspekce. Myslím, že bát se 
nikdo nemusel, ale pocity z toho měl každý 
jiné. Jsou tu najednou cizí lidé, kteří se mohou 
na výuku dívat jinak než naši učitelé a mohou 
být více kritičtí. 
Někomu ty dny přišly normální, stejné jako každý jiný školní den a zase naopak, někdo se bál, že 
neprojdeme. Někteří učitelé zase měli stejné pocity, jako by to byla normální hodina, jiní byli mírně 
nervózní, ale myslím si, že to v pohodě zvládli. 
A věřím, že jsme celkově dopadli dobře J. 

Dan 

Lyžařský kurz 
Žáci odjeli za sněhem do Deštné v Orlických horách! 

V neděli 15. ledna 2023 se vydalo  
56 žáků 7., 8. a 9. ročníku naší školy  
v doprovodu 7 pedagogických 
pracovníků a jednoho zdravotníka  
na lyžařský výcvikový kurz do Deštné  
v Orlických horách. 

Lyžování a zimních radovánek jsme si 
užívali celý týden až do soboty  
21. ledna 2023. 

Lyžaři nejen, že si odnesli z kurzu 
diplomy, ale i určitě také zážitky  
na celý život, se kterými se budou dělit 
s ostatními J. 

A myslím, že nejsem jediný, kdo je rád, že jsme se vrátili všichni bez vážných zranění. J 
 

Dan 
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CO BYLO, CO BUDE … 
 

  
Foto: web školy 

 
ZE SVĚTA TECHNIKY 

3D modelování 
Kroužek fyziky v lednu neprobíhal, ale máme pro vás dobré tipy k 3D modelování. 

Tento měsíc kroužek fyziky nebyl, a proto se dnes naučíme, jak 3D modelovat. 

1. Musíme si vybrat program, ve kterém budeme modelovat. Programů je hned několik, od programů  
pro začátečníky až pro pokročilé, např. Fusion 360, Blender, SketchUp, ale tyto programy jsou pro začátek 
moc složité.  

2. Program Tinkercad je pro začátečníky jako stvořený. Tento 
program má tu výhodu, že se nemusí stahovat. Buď 
naskenujte QR kód v článku (první vpravo), nebo jděte  
na stránku www.tinkercad.com a poproste rodiče, aby se 
zaregistrovali (nebo se zaregistrujte sami). 

3. Naskenujte druhý QR kód v článku a podívejte se, jak  
s programem zacházet. Je to podrobné video na YouTube, ze kterého se učí jedna báseň.  
A i z jednoduchého programu lze vytvořit spousta zajímavých a složitých návrhů, které si pak můžete  
na 3D tiskárně vytisknout. Opět na YouTube se dá najít spousta tutoriálů (návodů), jak modelovat krok  
za krokem. Například si můžete podle českého návodu vytvořit Eiffelovu věž. (Odkaz na video poslední QR 

kód.) 

 

 
 

 

 

Matěj  
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ROZHOVORY 

Speciální rozhovor s absolventem naší školy 
Tentokrát se rozhovory nekonaly na naší škole mezi žáky a učiteli.  

Někteří absolventi se minulý rok přišli do školy podívat a zavzpomínat na „mladé časy“ J. Byla to nečekaná 
návštěva, takže jsme nestihli udělat rozhovor „face to face“. Nechali nám naštěstí na sebe kontakt a my 
jsme mohli rozhovor uskutečnit alespoň elektronicky. Tímto děkujeme Adamovi za jeho ochotu s námi 
spolupracovat a za jeho odpovědi, které budou jistě motivující pro naše současné žáky. A třeba se ozvou  
i další absolventi a vy budete mít možnost „nahlédnout do více myslí“. 

Absolvent ZŠ Miroslav Adam Hefr 

Kde jsi právě na střední škole/učilišti? Co sis vybral za obor? 
Má současná škola je Vojenská střední škola v Moravské Třebové a můj obor je lyceum. Lyceum je  
na způsob gymnázia, ale ne až tak vědomostně rozsáhlé. 

Měl jsi představu o tom, co chceš studovat už déle, nebo jsi se rozhodoval až v deváté třídě? 
Ano, tento cíl jsem měl pevně daný už od 7. třídy. V 6. třídě jsem se věděl, že chci mít svůj život velice 
akční a dělat tu nejvíce adrenalinovou práci v ČR. 

Někteří žáci mohou uvažovat o přihlášce na obor, který studuješ. Na jaké předměty je důležité se 
zaměřit, aby se na školu dostali a nedělalo jim problém se tam dále udržet? 
Čeština, matika a hlavně fyzička. Škola je velice náročná skrz fyzičku, to poznáte po prvním měsíci,  
kdy vám začnou ranní rozcvičky. Požadované limity v tělocviku jsou velice ostré a pokud je žák, popřípadě 
možný uchazeč, fyzicky neaktivní, tak bude muset otočit svůj život o 180 stupňů. 

Jaké byly přijímačky? 
Možná to slýchají pořád dokola, ale přijímačky jsou rozhodující překážka v jejich životě. Pokud nebudou 
připraveni, tak se jim může ledacos zhroutit v budoucnu. Tohle říkám ze své vlastní zkušenosti, první 
přijímačky jsem neudělal, nebyl jsem dostatečně připravený a ulétlo mi to o fous. Na podruhé jsem to 
nenechal na štěstí a tvrdě pracoval. „Štěstí přeje připraveným“ a teď sedím ve škole v uniformě. 

Co bys vzkázal budoucím absolventům ZŠ? Na co si dávat pozor, co nebrat na lehkou váhu? V čem je 
rozdíl oproti základní škole? 
Teď máte zodpovědnost jen a jen za sebe, zda se budete učit. Je to jen na vás, jaký budete mít známky. 
Ale vězte, známky na středních školách neurčuje intelekt, ale motivace, disciplína a ochotu se učit něco, 
co nemusíte mít rádi, ale i tak to uděláte, protože to je ŽIVOT!  Buďte stateční, odvážní a objevujte, 
hledejte nové věci. Na SŠ je toho hodně co poznávat, stačí jen hledat. 

Na závěr se ještě vrátíme duchem na základní školu. Na jakého učitele / jakou učitelku ze základní školy 
rád vzpomínáš a proč? 
S láskou si nejvíce pamatuji na svou učitelku dějepisu paní Biberlovou. To ona mi pomáhala se vším 
možným, od učiva tak i po život. Pomohla s papírováním ohledně přestupu. 

Dále na paní učitelku Bartuňkovou. Lepší učitelku na angličtinu bych si nemohl přát. 

A samozřejmě na svou třídní paní učitelku Schlesingerovou, která je strašné milá a hodná. 
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ROZHOVORY 

A ještě poprosíme o malé srovnání. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět na střední vs. jaký byl  
na základce? 
Tady jsem se pozasmál, protože jsem miloval matematiku na základní škole a teď nemůžu říct to samé.  
Na střední mám nejradši dějepis a vojenskou profesní přípravu, což je předmět, který má jedině moje 
škola. 

Děkujeme za odpovědi a přejeme mnoho úspěchů do dalších let. 
Děkuji. 

Dan a Pančelka 
 
 
ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

5. schůzka 
Téma: Valentýn 
- V parlamentu jsme převážně řešili, co se bude dělat na Valentýna:  

o valentýnská nástěnka, 
o dílničky (v přízemí se bude malovat na obličeje), 
o přes rozhlas paní ředitelky se budou pouštět valentýnské písničky, 
o valentýnská výzdoba.  

6. schůzka 
Téma: Valentýn 
- Práce na dohodnutých aktivitách a výzdobě z minulé schůzky. 

 
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. 3. 2023. 

Za případné zpoždění se předem omlouváme, tisk má na starost paní učitelka Adámková, která je už  
na mateřské. 

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

Kolektiv  
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ZÁBAVA 

Vtipy 
Víte, jak vznikly Himaláje? 
Pánbůh chtěl pár kopečků zmrzliny. 

Jaký je rozdíl mezi silničářem a skautem? 
Skaut je vždy připraven. 

„Jaký sport pěstujete v zimě?“ 
„V zimě? To kašlu!“ 

Povzdychne si turista v Alpách: „Čím vyšší hory, 
tím hlouběji do peněženky.” 

Že neumíte lyžovat? Nevadí, hlavně když máte 
uzavřenou pojistku. 

„Jedete lyžovat? A kde máte lyže?“ 
„Loni jsme je tam někde nechali  
v závěji.” 

Přijde Krakonoš do pekárny a říká: „Já 
si vezmu půlku Šumavy!” 

„Tati, už mě to sáňkování nebaví.” 
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, 
nenaříkej a táhni mě zase nahoru!”  

Týna 
 

 
 

 
 

 
Eliška 

Eliška 
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ZÁBAVA 

Křížovka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Z hlavy nám rostou … 
2. Křesťanství je druh … 
3. Předmět, kde se učíme o historii naší země. 
4. Zemina. Také existuje jako keramická … 
5. Když někdo udělá hloupost, tak se říká, že asi 
nemá … 
6. Je to vlastnost, která se projevuje tak, že někdo 
někomu dá něco jen tak. 
7. Jeden z rodičů začínající na „M“. Domácky. 

8. Vlak za sebou většinou táhne … 
9. Když má někdo někoho rád, jaký k němu vyjadřuje 
pocit? 
10. Je to slovo, které má více významů: … v polévce/ 
pytlácké … / orgán zraku 
11. Je to domácí mazlíček, který vrní. 
12. Věc, kterou se dá kreslit a má různé barvy. 
13. Jméno ryby, která žije v Česku, začínající na „A“. 

 
Týna 

Rébusy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pančelka 

   1.                   

      2.        Ž             
     3.                   

      4.                

     5.    Z            

 6. L                       

     7.                

      8.    G            

      9.                

      10.              

    11.                  

12.     S                   

      13.               

S  A 

SO  

STRU  LO 

B  K 

 EK 

 LENKA 

PŘE  A 

Ú  A 
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KOMIKS 
 

 

Autorka komiksu: Kája 


