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Slovo šéfredaktorů: 

Čauky mňauky,  

vítáme vás v novém roce 2020, ve kterém se u nás odehrálo mnoho olympiád v různých 

předmětech, ale my zmíníme pouze dvě. Také u nás proběhl lyžařský a snowboardový 

výcvik, kterého se zúčastnili žáci 6. - 9. ročníku, a určitě si to velmi užili. Poslední dny v 

měsíci lednu byly pro nás všechny velmi napínavé, jelikož nás čekalo rozdávání vysvědčení.  

Šéfredaktoři:       Kateřina Odložilová 
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Měli jsme zde opravdu záživný program, v hlavní místnosti s několika desítkami 

spisů povolání. Měli jsme tu šanci si je prohlédnout a paní vedoucí některým z nás určila 

budoucí povolání speciálním testem. Moc se nám tam líbilo a odnesli jsme si spoustu 

cenných informací.  

Veronika Čevelová, Matouš Ludva, IX. A 

 

 

Téma bylo dlouhé: Století se loučí, 20./21. století. Sešlo se nás okolo třiceti, takže 

konkurence veliká. Bylo to dost na uvažování a logické myšlení. Celkem to šlo, ale nebavilo 

mě čekat nekonečnou dobu na výsledky. Skončil jsem na 28. místě.  

Tomáš Darebníček, IX. A  

 

 

Paní učitelka rozdala každému žákovi šesté a sedmé třídy „test“, který měl za úkol 

vyhodnotit několik žáků, kteří se dostanou do školního kola. Každý z výherců obdržel papír 

s tématy, která se měl naučit na školní kolo. Ve školním kole si každý z výherců vylosoval 

papír s číslem určujícím jeho pořadí. Poté, co znal své pořadí, si šel vylosovat svá témata. 

Když se žák dostal na řadu, měl 10 minut na přípravu svého tématu. Po 10 minutách se žák 

posadil ke stolu, u kterého seděly paní učitelky, a vykládal jim to, co si připravil. Mezitím 

co jeden povídal, přišel do místnosti další žák, který měl opět 10 minut na přípravu. Když 

první žák dopovídal, musel si k němu druhý žák přisednout a měli mezi sebou vést 

konverzaci o daném tématu. Po skončení konverzace mohl jít první žák domů. Tři výherci 

byli příští den odměněni. 

Dominik Duvač, VI. A 
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Dne 3. 2. 2020 se uskutečnil Lyžařský a snowboardový výcvik. Při příjezdu do 

Velkých Karlovic jsme se začali radovat, že na cestě není sníh a autobus nás vyveze až k 

chatě. Při cestě jsme měli první zážitek. Vozík za autem, který vezl naše lyže a batohy, se 

odpojil a začal couvat na náš autobus. Pan řidič byl pohotový a začal také couvat. Vozík se 

zastavil o jediný patník u cesty a všichni byli rádi, že naše lyže jsou zachráněny. S radostí 

jsme se šli ubytovat, poobědvat a hurá na kopec! Tam nás učitelé rozdělili do pěti skupin.  

Každé dopoledne a odpoledne jsme chodili na svah. Někteří žáci dělali pokroky ze dne na 

den. Učitelé byli všímaví a takové žáky přeřadili do lepších skupin. Během týdne jsme se 

všichni prostřídali i na běžkách, což byla sranda (někteří skončili dokonce i v potoce). 

     Týden uběhl jako voda a všichni jsme se vraceli spokojeni domů, protože jsme se 

naučili opět něco nového - za což děkujeme našim učitelům a instruktorům. Těšíme se 

příští rok na viděnou! 

Vanesa Miková, VII. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do okresního kola se dostal jeden výherce školního kola a znovu dostal papír 

s tématy, která se měl naučit. Okresní kolo se odehrálo ve Středisku volného času Atlas 

a Bios v Přerově, kde se shromáždili výherci z různých škol. Žáci byli nejprve odvedeni do 

prvního patra, kde si sedli ke stolům a dostali dva pracovní listy. První list se týkal poslechu 

audio nahrávek a druhý list byl o porozumění textu. Po dokončení písemné části mohli žáci 
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jít zpět do přízemí, kde si vylosovali pořadí na mluvnickou část. Žák, který byl na řadě, 

odešel do místnosti, kde na něho čekali učitelé a učitelky, kteří ho vyhodnotili. Žák si 

musel vybrat jedno téma, na které se učitelé budou ptát, a on musel na místě improvizovat, 

co řekne. Potom si žák mohl jít zase sednout. Když byli všichni soutěžící vyzkoušeni, byli 

vyhlášeni tři výherci, ze kterých jeden postoupil do krajského kola. Všichni žáci byli za 

účast odměněni.  

Dominik Duvač, VI. A 

Úkolem bylo přijít do školy v růžovém nebo červeném oblečení. Valentýn ve škole 

byl pěkný, jediné, co mi bylo líto, je, že to půlka naší třídy bojkotovala. Také další věc, 

která mi je líto, je to, že na spoustě škol mívají na Valentýna ples/bál, možná by se příští 

rok mohlo také něco takového podniknout. Je škoda, že nepřišli naši třídu vyfotit, protože 

Valentýn se nám ve třídě líbil. 

Julie Jemelková, Zuzana Görfölová, Petr Dočkal, VIII. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro tento díl Smajlíka za měsíc leden a únor se s vámi loučíme a ozveme se za další dva 

měsíce, tak zatím čus !  
 


