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PANÍ  UČITELKA  PŘES  PALUBU 
Jde ředitel při hodině po chodbě a z jedné třídy slyší řev. Jde dovnitř a paní  uči-
telka nikde. Polovina žáků se směje, zbytek brečí. Proč se smějete? Protože  paní 
učitelka vypadla z okna. A proč vy brečíte? Protože jsme to neviděli. 

JAK SE PANÍ UČITELCE            
VYSYPAL KVĚTINÁČ NA HLAVU 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY  
1. prosince  

POHÁDKY pro 1. stupeň 
23. listopadu, 7. prosince 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
24. listopadu 

Vtip: 

Jednoho dne jsme měli hudební výchovu. Paní 
učitelka si potřebovala něco vytáhnout pod květi-
náčem. Tahala a tahala, ale nemohla to vytáh-
nout. Najednou něco povolilo a  paní učitelka 
měla na hlavě hlínu a vypadala jako kdyby vylez-
la z močálu. Všichni se začali smát a holky hned 
přiskočily a začaly uklízet. Ostatní se dál smáli. 
(No, kdo by se nezasmál, přiznejte se). 

                   Vendula Seifertová, 6.B 

 

  

  
  
 

Listopad 2010                                    www.zsmlynska.cz 

V pátek 24. září jsme se zúčastnili zajímavé akce, kde jsme se dověděli mnoho no-
vých informací o dravých ptácích /více na str. 3 /  
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VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY 

Od 10.července do 17.července 2010 se uskutečnil dětský tábor v Moravském Kar-
lově. Tábora se zúčastnilo 38 dětí od 7 do 12 let . Tábor nesl název „Letem svě-
tem“ , takže jsme putovali různými státy. Děti byly rozděleny do tří oddílů, jejichž 
názevy si vymyslely. Měli jsme tedy „Gumídky“, „Pálivé kopřivy“ a „Vidláky“. 
Za svůj oddíl děti plnily různé úkoly a soutěže. V průběhu tábora jsme měli celo-
denní výlet do Králíků na koupaliště a výšlap na Křížovou rozhlednu. Na památku 
tábora si děti nazdobily své triko. S táborem jsme se rozloučili maškarním karneva-
lem a vyhodnocením týdenního pobytu. 
Celý tábor nás provázelo slunné a horké počasí. 
                               Za všechny účastníky tábora Eva Skřivánková (hlavní vedoucí). 

Tábor na Moravském |Karlově 
Na táboře jsme chodili na výlety. Byli 
jsme na Křížové hoře. Také jsme chodili 
na koupaliště do Králík, hráli jsme hry a 
chodili do lesa. Měli jsme maškarní kar-
neval a večer diskotéky. Super byla pyža-
mová párty.  
Na táboře se mi moc líbilo!  
                         Adéla Kristová, 4.B 
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Jedná se o 
p ěv e c k o u 

soutěž, která se koná každý rok na podzim. 
Tento rok se konala 23. 10. 2010 v Olomouci. Na por-
tě jsou jednoduchá pravidla. Každý soutěžící musí 
zazpívat tři písničky  jak s hudebním  nástrojem, tak  
bez  nástroje. Je to soutěžní přehlídka interpretační a 
autorské tvorby jednotlivců i hudebních skupin orien-
tovaných na folk, country a příbuzné žánry ve věko-
vých kategoriích do 26 let, probíhající na celém území 
ČR. Soutěž je postupová a úspěšní účastníci oblastních 
kol postupují na základě dosažených výsledků a dopo-
ručení poroty do republikového finále.Více na  
www.detskaporta.cz 

V Olomouci to probíhalo 
tak, že jsme se museli zare-
gistrovat  a  všichni soutě-
žící získali originální tričko 
a placku s nápisem DĚT-
SKÁ PORTA  2010 a ještě 
takové placky, které slouži-
ly k diváckému hlasování 
soutěžících. Poté začala 
probíhat samotná soutěž. 
Nejdříve nám moderátor 
přestavil porotu. Soutěž 
byla rozdělena  do několika 
kategorií: první byla kate-
gorie označena JA - do 

14let a v ní jsem soutěžila i já. Umístila jsem se na druhém místě a postoupila do 
celostátního finále DĚTSKÉ PORTY do Prahy. 
V další polovině soutěže  byla  tria a hudební skupiny.  Tam jsem soutěžila 
v kategorií SA se svojí kapelou Vodníci.V mé kapele hrají ještě dva kluci a to jsou 
Vítek a Radek. Pokud se chcete o nás dozvědět něco víc, tak se podívejte na naše 
internetové stránky(www.vodnici.freepage.cz). Také jsme postoupili ze druhého 
místa.                                                                                  Kristýna Rozsívalová, 5.C            

MOŽNÁ NEVÍTE 

                             



 

10 

1. Školní akademie 
2. Den dětí 
3. Čarodějnice 
4. Mikuláš 

Interaktivní   tabule 
V  5.C máme počítač, který  je napojený  na interaktivní  tabuli. Všechny činnosti 
na tabuli můžeme ovládat perem. Paní učitelka nás může i zkoušet pomocí hlasova-
cího zařízení. Hrajeme na ní i hry.Takové tabule  jsou ve škole tři. Tato slouží pro 
1. stupeň a ostatní pro starší žáky. 
                                                                                                  Tereza Smičková, 5.C 

O chobotnici, co uměla věštit 
Chobotnice Paul se používala jako věštec v pokusu předpo-
vídat výsledky fotbalových zápasů, obvykle mezinárodních 
zápasů, ve kterých hrál německý národní tým. Paul byl v 
akváriu se dvěma boxy, z nichž každý obsahoval jeho oblí-
bené jídlo, jako jsou mušle nebo ústřice. Každý box byl 

označen vlajkou národního fotbalového týmu v nadcházejícím zápase. Chobotnice 
si údajně vybrala box s vlajkou vítězného týmu v několika ze šesti zápasů Němec-
ka na Euro 2008 a v každém ze svých prvních šesti zápasů na Mistrovství světa 
2010 ve fotbale. Předpověděla i vítězství Španělů nad Nizozemci ve finále. Po MS 
2010 se chovatelé Paula rozhodli, že už dál věštit nebude a odejde do "důchodu". V 
říjnu 2010 uhynula.                                                                       Sabina Krejčí, 6.B 

Každé ráno vesele 
tahá spáče z postele. 
Za tu službu nevděčníci 
hned ho klepnou po palici. 

Neustále to mění tvar,  
ale přesto je to stále kulaté. 
Co to je?  

Nemá to huby, 
ale tři zuby, 
u jídla slouží, 
po něm netouží.  

Z internetových zdrojů zpracoval:Aleš Plhák, 3B 

HÁDANKY 

Budík, měsíc,vidlička 
STRUČNĚ 

 Z naší třídy 
Ve vlastivědě   nám paní učitelka řekla, ať si opíšeme  zápis. V tom zápisu bylo, že 
řemeslníci se sdružovali v cechy. Jedna holka ze třídy vykřikla: „Paní učitelko,  jak 
je tam napsáno cechy, tak vám tam chybí nad písmenem c  háček. 
                                                                                            Kristýna Rozsívalová, 5.C           

Pořadí nejúspěšnějších akcí ve 
školním roce 2009-10 podle hla-

sování žáků v 7. třídách.     
Veronika Řeháková a Linda Králová, 7.B 

ANKETA 
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AKCE 

Zayferus je společnost  na ochranu dravých ptáků. Funguje již od roku 1992. V 
pátek 24. 9. 2010 pro naši školu připravila velmi pěkné představení na hřišti ZŠ 
Vodní. 
Z prostorových důvodů jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Postupně jsme byli 
seznámeni s jednotlivými dravci. Dozvěděli jsme se něco o jejich životě, výskytu 
v přírodě a potravě. Potom následovaly otázky o zajímavé ceny, jako bylo pexeso, 
kvarteto, kalendář a o to nejdůležitější - o zavolání dravce na ruku. Potom následo-
valo vypouštění vybraných dravců. Všichni dravci se moc líbili. Nejvíce nás zaujali 
tito ptáci: karančo jižní svým letem chodem a sup krahujový svou velikostí. Dva 
žáci měli to štěstí, že vyhráli zavolání dravců na ruku. Tomu prvnímu se dravec 
málem nevrátil. Druhému se dravce podařilo přivolat. Všechny představované 
dravce je možné zhlédnout na fotografiích, které jsou na webových stránkách:  
www.zayferus.cz. Všichni se těšíme na další představení.             
              Jan Peškar, 6.B 

PRVNÍ DEN 
VE ŠKOLE   
z pohledu prvňáka 
Hrozně jsem se těšila až půjdu poprvé 
do školy, až poznám nové kamarády 
a začnu se konečně učit. Paní ředitel-
ka nás poslala  do tříd, protože bylo  
škaredě a pršelo. Jenom nás prvňáky 

přivítala na chodbě. Ukázali nám naši třídu, která byla moc hezká. Také paní 
učitelka byla moc hodná a milá. Potom jsme si každý vybrali své místo. Po očku 
jsme pozorovali své rodiče a poslouchali paní učitelku.                            

Na  ZŠ Mlýnská se mi moc líbí a doufám, že se tu líbí i Vám!                     
Vendula Seifertová, Natálie Kuniová 6.B 

 

ZAMYŠLENÍ 
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I mistr druhák se někdy utne. 
Co je - CHOMOLUNGMA? 
 
Ptali jsme se dětí z 2.B co je to Chomolung-
ma [Čomolungma]? 
 
A zde jsou jejich odpovědi: 
Chomolungma je nějaké zvíře. 
Chomolungma je jídlo. 
A dokonce jeden druhák říkal, že Chomolungma je čoko-
ládový dort.  
  
Chomolungma je ve skutečnosti největší hora světa Mount Everest, která je vy-
soká 8848  metrů nad mořem. 
                                                                                   
                                                                                               Ondřej Navrátil, 6.B 

KNIHOVNA  
 
Čtete rádi? Pokud ANO, tak navštivte 

školní knihovnu.  
Školní knihovna má široký výběr knih. Výpůjční doba??  
Kdykoliv. Školní knihovnu pro 1.stupeň vede paní učitelka 
Dagmar  Čepová. 
Nabídka knih:  naučné, pohádky, encyklopedie, pověsti, dobro-
družné příběhy pro děti… 
Z nových  knih nám paní učitelka doporučila České pověsti 
s obrázky.  
                                                                Sabina Krejčí, Veronika Gronychová 6.B 

ZJISTILI JSME ZA VÁS 

ANKETA 
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„Vstávej Markusi,“ vzbudila ho mamka. 
  „Co je mami?“ „Musíš už do školy, dneska je poslední den 
školy.“ 
Markus pomalu vstal, šel k hnědé skříni,  když ji otevřel, tak na 
něj vypadla spousta oblečení. 
  „Ach jo, to nám to teda pěkně začíná,“ řekl rozzuřeně Markus. 
  „Spíš končí Markusi,“ ozvala se z kuchyně vesele mamka. 
Potom Markus uklidil oblečení, oblékl se, vyčistil si zuby a šel 
do kuchyně za mamkou. Na stole už na něj čekala snídaně. Mar-
kus jí zhltal jak jen rychle mohl     a řekl: „Děkuji, mami, tak 

ahoj.“ „Ahoj zlatíčko,“ pozdravila ho mamka a Markus běžel do školy. 
Cestou potkal Jacka. „Čau Markusi, tak jaký čekáš vízo?“ zeptal se Jack. 
  „Dvě trojky, tři dvojky, jinak budou samý jedničky,“ odpověděl Markus. 
Když došli do třídy, sedli si do hnědé lavice, na které bylo vidět, že už je ve škole 
velmi dlouho. Potom chvíli čekali  a jakmile zazvonilo, přišla do třídy paní učitel-
ka. 
 „Takže děti, mám tady pro vás vysvědčení. Pro někoho dobré, pro někoho špatné, 
viď Horáčku.“ Ano, paní učitelko,“ odpověděl propadající Horáček. Potom si paní 
učitelka začala volat všechny žáky  k tabuli. Když vyšla řada na Markuse, tak vstal, 
nadechl se a pravou nohou vykročil k tabuli. 
  „Markusi, máš sice dvě trojky, ale jinak je to krásné vysvědčení,“ podala paní 
učitelka Markusovi list papíru. 
Když potom vyšli Markus a Jack společně ze školy ven, hned se rozběhli sprintem 
po hnědé polní cestičce k domu. Jak tak běželi, tak se pod nimi probořila půda       
a začali padat do neznáma. 
                                                                                                /Pokračování příště/ 

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ 

VLADIMÍR DANĚK 

V listopadu startuje v tělocvičně naší školy další ročník  
 
 

Startují družstva: ZŠ Vodní, ZŠ Postřelmov, DDM Mohelnice a ZŠ Mlýnská. 
                                                                                               Přijďte nám fandit! 

POZVÁNKA 
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Novodobá éra UFO začala v roce 1947. Toho 

roku americký obchodník Kenneth Arnold letěl 24. června svým soukromým 
letadlem nedaleko hory Mount Rainier ve státě Washington. Nahlásil, že spatřil 
devět velmi jasných objektů letících neuvěřitelnou rychlostí před štítem hory 
Rainier směrem k blízké hoře Mount Adams. Jeho pozorování získalo vzápětí 
velký ohlas ve sdělovacích prostředcích. Arnold později o objektech řekl, že letě-
ly jako talíře, když je hodíte nad vodu, že byly ploché jako pekáč na koláče, že 
měly tvar půlměsíce, vpředu oválného a vzadu vypuklého a že vypadaly jako 
velký plochý disk. Tento jeho popis vedl k lidovému označení neznámých létají-
cích strojů jako létajících disků či létajících talířů. 
Patrně nejdiskutovanější případ je z 2. července 1947 z města Roswellu v Novém 
Mexiku v USA. Na obloze byl tehdy pozorován předmět ve tvaru disku a místní 
farmář prý poté našel na svém pozemku vzdáleném asi 110 km od Roswellu pole 
trosek neznámého původu. Oznámil svůj nález policii, která společně s armádou 
místo obklíčila, trosky odvezla na neznámé místo a snažila se celou věc utajit 
před sdělovacími prostředky. Ještě dlouhá léta poté s v novinách objevovaly 
články, které přinášely výpovědi „svědků“ kteří se údajně podíleli na výzkumu 
vraku i mrtvé posádky létajícího talíře prováděném na letecké základně Wright 
Field v Daytonu. Událost se stala námětem několika knih i filmové předlohy, 
avšak americká armáda dodnes celou záležitost kategoricky popírá a prohlašuji ji 
za výmysl senzacechtivých novinářů.  

 Mexiko - Mexický farmář v květnu před 
dvěma lety utopil neznámé stvoření, je-

hož mrtvolu poslal vědcům k prozkoumání. Univerzi-
ta až nedávno zveřejnila pozoruhodné výsledky testů, 
napsal teď německý bulvární deník Bild. Podle infor-
mací listu našel farmář Marao Lopez tvora lapeného 
do jedné z pastí na zvěř.  
Protože živočich vydával skřeky a očividně se trápil 
bolestí, rozhodl se jej utopit. Muž se koncem roku 
rozhodl mrtvolu poslat do místní univerzity k vědec-

kému průzkumu. Výsledky, které byly zveřejněny nedávno, přinesly zajímavé 
poznatky. 
Neznámý živočich přezdívaný jako mimozemské dítě má kostru nejvíce podob-
nou plazům, jeho zuby nemají na rozdíl od lidí kořeny a dokáže dlouhou dobu 
vydržet pod hladinou. Tvor se ale v některých směrech velmi podobá lidem. 
Podle velkého mozku vědci usuzují, že byl velmi inteligentní. 
                                                  Z internetových zdrojů zpracoval:Jan Peškar, 6.B 

ZAJÍMAVOSTI 
 

5 

Od září jsme začali chodit do kroužku školních novin. Scházíme se vždy ve středu 
ráno v informačním centru naší školy. Na starosti ho má pan učitel Aleš Plhák. Na 
prvním setkání jsme si rozdali úkoly. Na druhé setkání někteří nepřišli, jiní noví 
přišli. Zkontrolovali jsme si splnění úkolů z minula. Zpracováváme  informace, co 
se odehrává ve škole, aby o tom měli ostatní žáci přehled. Na začátku školního 
roku se toho moc neděje a těch informací tedy moc není.  Kolikrát nevím o čem 
psát. Ale někteří z nás jsou velmi aktivní a  vždy něco vymyslí. Novinářský krou-
žek je moc super a je tam sranda. 

NOVINÁŘSKÝ KROUŽEK 

Dne 22. září se v Mohelnickém parku konal přespolní běh.V přespolním běhu zá-
vodily školy: Mlýnská,Vodní, škola z Dubicka a škola z Úsova. 
Za školu Mlýnskou soutěžila čtyři družstva: mladší žáci, starší žáci, mladší žákyně 
a starší žákyně. Mlýnská vyhrála téměř ve všech kategoriích. Jen v kategorii starší 
žáci vyhrála škola Vodní. 
Všechna naše čtyři družstva se dostala do okresního finále přespolního běhu 
v Rudě nad Moravou.                                                               Ondřej Navrátil 6.B 

SPORT 

Mladší žáci 
1. ZŠ Mlýnská  
2. ZŠ Vodní 
3. ZŠ Úsov 
4 .ZŠ Dubicko 

Mladší žákyně 
1. ZŠ Mlýnská  
2. ZŠ Vodní 
3. ZŠ Úsov 
4. ZŠ Dubicko 

Starší žáci 
1. ZŠ Vodní 
2. ZŠ Mlýnská 
3. ZŠ Úsov 

Starší žákyně 
1. ZŠ Mlýnská  
2. ZŠ Dubicko 
3. ZŠ Vodní 
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SPORT 

Druhým vrcholem žákovského sportovního podzimu bylo okresní finále žáků 
v Atletickém čtyřboji. Narozdíl od přespolního běhu, který proběhl v době pěkného 
babího léta, se atletické závody uskutečnily 5.října za nepříznivého a deštivého 
počasí na Tyršově stadionu v Šumperku. 
 Naše škola měla zastoupení oproti loňsku ve všech 4 věkových kategoriích. Nejví-
ce se dařilo mladším chlapcům, kteří obsadili v silné konkurenci pěkné 6. místo. 
Starší hoši skončili 11., mladší děvčata 10. a starší žákyně 11. Celkem se zúčastnilo 
285 závodníků z 15ti škol šumperského okresu.          Mgr. Milan Horký 

MLADŠÍ  ŽÁCI Celk.poř 
Marák Radek 14. 
Maistryszin Petr 26. 
Tregler Nicolas 19. 
Gereš Jan 34. 
Havelka Martin 39. 

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ Celk.poř 
Špičková Eva 20. 
Dudková Hana 50. 
Adamcová Martina 37. 
Havlíčková Tereza 42. 
Matějová Ester 56. 

STARŠÍ ŽÁCI Celk.poř. 
Šebesta Dominik 14. 
Kuchař Marek 26. 
Navrátil Patrik 19. 
Petřík Petr 34. 
Šincl Jiří 39. 

STARŠÍ ŽÁKYNĚ Celk.poř. 
Hoppová Ivana  44. 
Charuzová Markéta  61. 
Vlčková Šárka  29. 
Černochová Kateř.  64. 
Smičková Anna  56. 
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Paní ředitelky Mgr. Marcely Vlasákové se ptá: 
                                                                      Vladimír Daněk, Alexandr Kulatý 7.A 
Paní ředitelko, co nového chystáte do letošního školního roku? 
Velkou akci., která by měla obnášet 2,5 milionu korun.  Z evropských fondů 
ROP budeme  modernizovat další  počítačové a jazykové učebny.  
 
Kde se počítače budou nacházet? 
Ve třídě   9.C a v horní počítačové učebně. 
 
Jak se tato akce jmenuje? 
Domluvíme se s cizinci i počítači. 
 
Myslíte, že v tomto školním roce poklape všechno tak,  jak má? 
To záleží jen na lidech. Ale jsem optimista a myslím si, že pokud se budeme 
všichni snažit, tak ano.  
 
Kdy dostaneme ředitelské volno? 
Ředitelské volno už bylo 23.září a ještě na vás čeká  jedno překvapení, které vám 
už prozradím. Volno bude 20.až 22. prosince. 
 
Co říkáte na prvňáčky? 
Jsou super, jsou milí, jsou rádi, že jsou ve škole. Doufám, že na ně budete vy 
starší hodní a budete jim pomáhat. 
 
Co říkáte na náš časopis? 
Jsem ráda, že jste se do něho pustili. Držím vám palce a pokud ho budete vydá-
vat pravidelně, tak ho uvítám. 
 
Jaké to bylo, když jste chodila do školy? 
Chodila jsem do základní školy na vesnici. Byla to malotřídka, kde jsme se učili 
tři ročníky najednou v jedné třídě. Bylo to náročné hlavně pro učitele. 
 
Dostala jste někdy poznámku? 
No zajisté. 
                                                                                           Děkujeme za rozhovor. 
                                            

ROZHOVOR 

ZEPTALI JSME SE PANÍ ŘEDITELKY 


