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Slovo šéfredaktora: 

 Ahoj! Zdravíme vás po dvou uplynulých měsících, ve kterých se u nás odehrálo mnoho 

olympiád v různých předmětech. Také u nás proběhl lyžařský a snowboardový výcvik, kterého 

se zúčastnili žáci 6. - 9. ročníku a určitě si to velmi užili. My, kteří jsme se ho nezúčastnili, jsme 

si užívali pouhé čtyři hodiny denně ve škole. Poslední dny v měsíci lednu byly pro nás všechny 

velmi napínavé, jelikož nás čekalo rozdávání vysvědčení. Dále bychom vám chtěli sdělit, že naši 

letošní deváťáci si vyzvedávají přihlášky na střední školy a přijímací zkoušky se jim „nepatrně“ 

přibližují.  
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Okresní kolo dějepisné olympiády 

               Okresní kolo dějepisné olympiády se konalo v úterý 16. ledna v Přerově na Atlasu. Tématem 

této olympiády byla první republika. Soutěžilo nás tam celkem 43, byl jsem dvanáctý. Celkově bylo 

možné získat 110 bodů, já jich měl 63. 

                                                                                                                                                         Jan Botor, VIII.A 

 

Lyžařský a snowboardový výcvik 

             Na chatu Bačkárku jsme jeli asi 2 hodiny. Cestu autobusem, která proběhla bez 

problémů, jsme si užili. Když jsme dojeli na místo, museli jsme ještě asi 3 km jít pěšky do kopce. 

Po příjezdu na chatu jsme si vybalili své zavazadla a nachystali se na zkušební jízdu na lyžích                

a snowboardu, po této jízdě si nás paní zástupkyně s panem ředitelem rozdělili do dvou skupin. 

Potom jsme měli volný čas až do večeře. V tomto volném čase jsme si každý dělali, co jsme 

chtěli. Každým dnem u nás ráno proběhl budíček, který dělala určená služba. Poté nás čekala 

hygiena a snídaně. Po výborné snídani vždy jedna skupina vyrazila na běžky. Po únavném dni 

jsme se těšili na večeři, kde jsme se dozvěděli, co se bude odehrávat následující den. Někteří 

žáci si středeční večer užili v kádi. Tento užitý týden velmi rychle utekl a už nás čekala pouze 

cesta zpátky domů. A všichni se už určitě těšíme na příští rok!!! 

Tereza Kocourková, VI.A 
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Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 

 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo v pondělí 5. února 2018. 

Zúčastnila se ho Markéta Uhlířová z 9. A a Jan Botor z 8. A. Honza se umístil na 23. - 25. místě  

a Markéta Uhlířová na 26. - 28. místě ze 46 zúčastněných. 

  Markéta Uhlířová, IX. A 

 

 

Okresní kolo zeměpisné olympiády 

 Byl jsem na zeměpisné olympiádě, která se konala na Gymnáziu Jakuba Škody                  

20. února 2018. Většina otázek nebyla složitá, ale byly i výjimky. Dohromady trvaly testy asi 2 

a půl hodiny. Tento rok naší kategorii vytvářela testy Masarykova univerzita v Brně. Myslím si, 

že se tato soutěž vydařila. 

Petr Šimíček, VII. A 

 

 

PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ 

Tři vodníci 

 Nedaleko okresního města leží vesnička Moštínky. Zde je také rybník, který se jmenuje 

Žabinec. Málokdo ví, že zde bydlí starý vodník Brčál s mladým hastrmánkem Pulcem. 

 Jednou v létě k nim připlaval po potoku Moštínečce na návštěvu strýc Vasrman. Oba 

staří vodníci seděli u vrby na břehu rybníka a kouřili dýmky a povídali si. Malého pulce nikdo 

nehlídal, a tak vlezl do roury od kanalizace a šel na průzkum.     

 Za chvíli začali oba starší vodníci hastrmánka hledat. Nakonec se všichni sešli v kanále 

u kašny na náměstí. Tady zrovna posedávaly kamarádky ze školy, které měly zrovna prázdniny. 

 „Hele, bezďáci,“ smály se holky, když viděly vodníky v jejich starých šatech, kloboucích 

a čepičkách. „Proč si nekoupíte pořádné oblečení?“ ptaly se holky. „A za co?“ divili se vodníci. 

„Za peníze.“ „Za peníze? A kde je vezmem?“ „V práci.“ „V práci? A co to je? Kde ji vzít?“ „Tak 

běžte na úřad práce,“ poradila jim děvčata.        

 A tak bylo k vidění, jak tři podivné postavy putovaly do města na pracovní úřad. Tady 

z toho měli úředníci zamotanou hlavu. Nakonec našli řešení. Z Brčála se stal správce čistírny 

odpadních vod, Vasrman se stal strojníkem u hasičské stříkačky a Pulec se stal plavčíkem na 

bazénu a trenérem mladších žáků vodního póla. Po večerech si zašel popovídat za děvčaty ke 
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kašně.             

 Za vydělané peníze si vodníci nakoupili nové oblečení, balíky perlivé vody a plechovky 

se sardinkami k večeři. Také staré prasklé porcelánové hrníčky na dušičky nahradili novými 

hygienickými termoskami.          

 A tak se vodníci, kteří po staletí lidi strašili, naučili vedle lidí žít. 

Klára Horáková, VIII. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro tento díl Smajlíka za měsíc leden a únor se s vámi 

loučíme a ozveme se za další dva měsíce. 

Tak zatím zdarec! 

 


