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29. 3. Obušku z pytle ven - 
kulturní pořad pro 1. stupeň  

CO NÁS ČEKÁ 

Na vydání se podíleli: V.Gronychová, K.Krausová,  S.Krejčí,  N.Kuniová,  
O.Navrátil, J.Peškar, A.Plhák ml., K.Rozsívalová, V.Řeháková, V.Seifertová, 
T.Smičková 
Redakčně upravil: Mgr. Aleš Plhák 
Adresa redakce: novinymlynek@seznam.cz 

15. 3.  pro 1. - 6.roč. 
manželé Kocúrkovi -  
historické hudební nástroje 

20. 3. Pythagoriáda - škol. kolo 
         Matematický klokan 

Mohelnický slavíček 
11. 3. neveřejné, 22. 3. veřejné kolo 

Křížovka  

21. 3. Olympiáda z ČJ - okres. kolo 
23. 3. Vybíjená 4.-5.tř. - okres. kolo 
24. 3. Pythagoriáda 6.-8.tř-okr.kol. 

17. 3. Recitační soutěž - okres. kol. 

DUBEN: 
5. 4. Biologická olympiáda C okres. 
6. 4. Vybíjená dívky - okres. 

MOHELSTAR - ZUŠ 
pěvecká soutěž   11.4. 

11.-15.4. Týden s literaturou 
                   projekt pro 2. stupeň  

    DEN ZEMĚ     
celoškolní projekt 20.4

     

     

     

     

     

     

1. Prochází  ním kouř 
 
2. Jednostopý dopravní prostředek 
 
3. Vyjmenované slovo po „S“ 
 
4. Otvor v domě 
 
5. Včelí produkt 
 
6. Část ruky 

V jednom ze sloupců objevíš tajenku. Vyluštěné řešení pošli na email redakce. 
Vylosovaný výherce bude odměněn a jeho jméno zveřejněno na školním webu. 

 

  

  
  
 

Březen 2011                                    www.zsmlynska.cz 

Na naší škole se uskutečnil v předvánočním čase Den otevřených dveří. Tématicky 
byl tentokráte zaměřen k Vánocům a  nesl podtitul „Kouzelné Vánoce ve škole“. 
Více postřehů z této akce naleznete na str. 4-5. 
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Dne 26. a 27. listopadu 
2010 se na ZŠ Masaryko-
va uskutečnila noc ve 
školní družině pod ná-
zvem: „Noc bez rodičů“. 
Zúčastnilo se 30 dětí a tři 
vychovatelky ŠD. Začá-
tek byl v 17.00 hod.. Po 
úvodním přivítání jsme 
se pustili do her a soutě-
ží. Následovala společná 
večeře, kdy děti pomáha-
ly s přípravou. Potom  
byla stezka odvahy po 

škole. Další hry a soutěže s hudbou proběhly v tělocvičně . Až v pozdních večer-
ních hodinách jsme uléhali do svých připravených pelíšků. Ráno byly děti odměně-
ny za své výkony sladkostmi a spokojeně odcházely domů. Celá akce se velmi vy-
dařila a mnoho dětí se těší na další společnou družinovou noc. 

  Dne 25. listopadu proběhla v kulturním 
domě akce nazvaná „Výrazný talent Mohel-
nice v oblasti kultury za rok 2010“. Jednalo 
se o ocenění žáků, kteří dosáhli nějakého 
úspěchu v oblasti recitace, zpěvu, tance, 
hudby atd. Nejdříve k zúčastněným  pro-
mluvil starosta města Ing. Miketa. Potom 
jmenovaní vystupovali  na jeviště a tam jim 
organizátoři předali diplom, propagační 
materiály města Mohelnice a poukázku na nákup knih v hodnotě 500Kč. Naši ško-
lu  reprezentovali:  Honza Peškar, Aleš Plhák, Kristýna Rozsívalová, Andrea Filíp-
ková. Do programu  bylo také zařazeno kulturní vystoupení žáků z klavírní třídy 
ZUŠ Martiny Povalové a Martina Krobota. 
                                                                                                          Jan Peškar, 6.B 

VZPOMÍNÁME NA LISTOPAD  
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U dvou růží                                         Dům u fialového míče 
Nikola Kašpárková, 4.A                                   Pavlína Adamcová, 4.A 
                                                       
Před domem U dvou růží                                 V domě u fialového míče          
je hodně kaluží,                                                máme malé klíče, 
v kalužích je živo,                                            dobře se tam hospodaří, 
žáby pijí limo.                                                  všem lidem se dobře daří. 
 
Až žáby ven vyskočí,                                       Ráno skáču z postele, 
bílé růže tam namočí,                                       každý si rád ustele 
žábám se zde zalíbí,                                         do školy jdu s malou chutí 
postaví v nich obydlí.                                       učení mě k tomu nutí. 
 
 

Výlet - vyjmenovaná slova po V              Jan Svozil, 5.C 
Na výletě jsme byli ve Vysokých Tatrách. Cestou v horách jsme uslyšeli v dálce 
výt psa. To Emil začal hned výskat. Odpoledne se schovalo sluníčko a hodně se 
ochladilo. Pan učitel říkal, že si musím zvykat, večer bude zima ještě větší. Nave-
čer jsme si udělali oheň. Šla z něj pěkná výheň. Opékali jsme si špekáčky. Museli 
jsme pořádně žvýkat, protože nám zimou ztuhla pusa. 
U potoka se něco mihlo. Myslel jsem, že to byla vydra, ale ve tmě jsem to nepo-
znal. Kolem nás neslyšně proletěl výr. 
Přenocovali jsme a druhý den se chystali dál. Tomáš je vyžle a chtěl i s Emilem 
zůstat raději na místě ve stanu. 
 „Vy zbabělci!“ zakřičel jsem. Ze stanu se hned  ozval strašný povyk. Měl jsem co 
dělat, abych klukům utekl. Ti se nakonec vydali na další cestu s námi. 

                                                                                                            
ANEKDOTA 
V letadle sedí Američan, Polák a Čech. Američan najednou vystrčí ruku z letadla a 
povídá: "Á už jsem doma." Čech a Polák se ho zeptají: "Jaks to poznal?" "Sáhl 
jsem na mrakodrap." Potom vystrčí ruku z letadla Polák a povídá: "Á už jsem do-
ma." "Jaks to poznal?" "Polák odpoví: "Umrzla mi ruka." Potom vystrčí ruku z 
letadla Čech a řekne: "Á už jsem doma. Ostatní se ho zeptají: "Jaks to poznal?" 
Čech na to: "Ukradli mi hodinky!"  

Co to bude k obědu? 
Pošlu Minu na zvědu. 
Máma peče králíka 
pro Vojtu i Karlíka. 
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U zeleného hada                                            
Lukáš Zbranek, 4.A 
 
U zeleného hada 
byla velká vada 
vada byla v topení, 
to jsem neměl tušení. 
Vada byla ve spoji, 
tekla voda v pokoji. 
Otevřel jsem dveře, 
viděl jsem tam úhoře. 
Kdepak se tam asi vzal? 
Odpovědi jsem se nedočkal. 

U pěti nebes  
Michal Cmíral, 4.A 
 
Dům U pěti nebes nemusí být jen v nebi, 
Můžeme si jej postavit klidně v naší zemi. 
Láska, pohoda, všude tu vládne  
být na sebe hodní 
každý z nás snad zvládne. 
 
Bydlet U pěti nebes je snem každého z nás. 

Přijďte si to zkusit, srdečně zveme vás. 

Dům U tří koček 
Klára Hamplová, 4.A 
 
V domě U tří koček  
měli nový bloček. 
Do bločku si psávali 
co v tom domě dělali. 
Nadělali neplechu, 

 
 
 
 
 
spávali vždy v pelechu. 
Pelech plný blech, 
hloupý ten, kdo by si tam leh. 

U nešťastné lásky                   U modré rybky 
Vendula Brulíková, 4.A                              Nikol Janů, 4.A 
 
U nešťastné lásky                                U modré rybičky kupují se botičky 
rostou dlouhé klásky.                          do sucha i do vodičky:  
My je dáme do mlýna                          barvy modré, hnědé, bílé, 
nedaleko Kolína.                                 kupují je všichni lidé. 
Umelem z nich mouku                        Všem se boty zalíbily, 
na pár sladkých vdolků,                       kupují je jako diví. 
upečem i koláče,                                  U modré rybičky, kupují se botičky 
ať už máma nepláče.                            do sucha i do vodičky. 

VAŠE TVORBA  
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Naše redaktorky uspořádaly anketu mezi žáky 1.B. Položily jim celkem 14  otá-
zek. Přinášíme  jejich výsledky, které jsou seřazeny od nejčastějších odpovědí. 

ANKETA 

Otázka: 
Co jste se naučili od září? 
Odpovědi: 
- čtení - 4x 
- psaní -3x 
- matematiku  
- písmena 
Do kolika už  umíte počítat ? 
- do 7  
- do 10 
- do 99 
- do 15 
- do 100 
Co jste se tento týden naučili? 
- n  
- slabiky  
- číst 
- písmena 
- počítat 
Našli jste si ve škole nové kamarády ? 
- ano -8x 
Jaká je vaše paní učitelka ? 
- hodná -3x 
- dobrá -2x 
- strašně hodná 
- nevím 
- paní Čepová 
Máte hodně učení ? 
- ne - 3x 
- ano - 3x 
- málo kdy 
- moc ne 
Líbí se vám ve škole? 
- ano - všichni 

Jaké budete mít známky? 
- dobré - 3x 
- nevím - 2x 
- samé jedničky - 3x 
Píšete rychle? 
- ne - 6x 
- ano - 2x 
Čtete doma svoji knihu? 
- ano - 5x 
- ne - 2x 
- málo kdy 
Baví vás to ve škole? 
- ano – 7x 
- na půl 
Máte mobilní  telefon? 
- ne - 3x 
- ano - 3x 
Stýská se vám po školce? 
- ne - 5x 
- ano - 2x 
Víš co je to bulva ? 
- ne - 3x 
- nevím – 2x 
- je to oko – 2x 
- z filmu 

VÍTE,  JAKÉ  NÁZORY  MAJÍ  NAŠI  PRVŇÁCI? 

V.Seifertová, S.Krejčí, V.Gronychová, N. Kuniová, 6.B 
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 Ten den přišel starosta Mohelnice. Já s kámoškou jsem stála u stolu s jídlem a 
pitím. Chvíli jsme se střídaly i s ostatními, ale pak  šly péct perníky a přinášely 
nám  věci na stůl. Jedna  z nás musela odejít a zbyly jsme jen tři. Čaj, kafe a  
upečené cukroví jsme rozdávali všem návštěvníkům. Občerstvení byl veliký zá-
jem. Pan učitel Plhák nás při práci fotil. Paní vychovatelka  si u nás objednala 
čaj,  ale skořicový už  došel. Byla tam sranda. Před pátou polovina z nás odešla. 
                                                                                           Vendula Seifertová, 6.B 

Uskutečnil se dne 14.12.  od 14 do 17 
hodin. Ve vestibulu školy se promítal 
film o dění ve škole.  V jídelně  žáci  
vyráběli rybky a kytičky z barev na 
sklo a další drobné  výrobky. Také se 
tam prodávaly věci, které jsme vyrobili 
už během roku. Ve třídách  si děti z 
prvních tříd vyráběly vousatého Miku-
láše. Paní učitelka Krejčí hrála na kla-
vír a žáci zpívali koledy. V prvním 
patře byly vystaveny fotky z  našich 
akcí, naše školní a třídní projekty. Na 
interaktivní tabuli se promítalo video 
z lyžařského kurzu. V přírodopisné 
učebně byly vystaveny kobylky, sa-
rančata, obrázky ryb a  mohli jste há-
dat obrázky krtečka, zajíce a další.V 
druhém patře byly otevřené třídy stej-
ně  jako  na prvním stupni.V zeměpis-
né učebně  jsme se mohli dozvědět, co 
nás čeká v budoucnosti. Byl tam totiž 
náš věštec Ondřej Navrátil z 6.B. Pak 
jste si mohli lít vosk ze lžičky do hrn-
ce s vodou a z toho  vám určili vaše 
povolání.             Veronika Řeháková, 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : 
NAŠE POSTŘEHY  
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9. ledna  
     Lin a Tom si vyjeli na plavbu lodí kolem Evropy. Lin 
kormidluje a Tom chytá ryby a uklízí. 
10. ledna 

     Tomovi zabrala ryba a byl to tuňák. Jeli dál a na levoboku uviděli Švédsko. 
11. ledna 
     Lin a Tom se vyměnili, Lin uklízí a chytá ryby a Tom kormidluje, Jeli a jeli a 
vtom uviděli na pravoboku velrybu. 
12. ledna 
     Lin se její práce přestala líbit a Tomovi se jeho práce líbila, takže došlo k hádce, 
ale naštěstí se nepobili, ale   byli rozumní a vše si vyříkali.  
19. ledna 
     Tom uviděl na pravoboku cizí loď a byla to obchodní loď. Jeli k ní a koupili si 
chleba, mléko a takové potřeby. 
31. ledna 
     Uběhl jeden týden, skoro dva. Za ty dva týdny se už zase Tom a Lin vyměnili. 
Tom nachytal deset tuňáků a dvě makrely. Už viděli: Rusko, Bulharsko a Němec-
ko. 
5. února 
     V noci se Tomovi zdálo, že byla strašná bouře. Byla tak obrovská, až se jim 
rozbila celá loď. Voda je odnesla  na daleký ostrov. Naštěstí tam byli hodní lidé. 
6. února 
     Na ostrově se dobře vyspali a vypravili se na cestu domů. Lin poprosila hodné 
lidi, aby jim půjčili loď. Tom šel zase chytat ryby a uklízet. Lin šla zase kormidlo-
vat. 
9. února 
     Děti dorazily domů a byly spokojeny, jak se jim cesta vydařila.       
                  Ukázka z fiktivního cestovatelského deníku  Lukáše Doležala, žáka 3. A                     

VAŠE TVORBA 
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Nová série případů, které pro vás připra-
vili naše  školní noviny. Pokuste se vyře-
šit následující otázku na  konci případu.    

1.DÍL:  
Detektiv Eliot přijel brzy ráno. Paní McCartnová ho volala, že jí ukradli starou 
vázu. „Pane Eliote, okradli mě“, volala z dálky. Eliot se podíval na policistu a řekl: 
„Kde jsou podezřelí ?“ „Uvnitř a jsou tři. Všichni členové rodiny mají betonové 
aliby. Ale aliby nemají tito tři: uklízečka, kuchař a zahradník“, řekl policista. Eliot 
chvíli přemýšlel, potom se vyšplhal  na kapotu auta a řekl: „Přiveďte prvního pode-
zřelého“. První přišla uklízečka. „Ta váza nestála více než 20 dolarů“, řekla a doda-
la: „A taky se na ni chytal prach.“ „Jestli je to všechno, můžete jít“, řekl Eliot slíza-
jíce z auta. Uklízečka odešla a přišel zahradník. „Ta váza musela mít nezměrnou 
cenu“, řekl zahradník.  „Tak to můžete jít“, řekl Eliot. „Pane Eliote“, vtrhla do roz-
hovoru paní domu, „dnes jsem se tu vázu pokusila prodat“. „Aha“, řekl Eliot, „už 
sem ani toho kuchaře nevoďte a zatkněte uklízečku“. 
Otázka: Proč Chtěl Eliot zatknout uklízečku ? 
Odpověď naleznete v příštím vydání školních  novin.                    Jan Peškar 6.B 

DETEKTIVNÍ SERIÁL 

 
Ve středu 2.2.2011 nás navštívil vzácný host. Na naši 

školu přijala pozvání paní  Dostálová. Přišla, aby nám vyprávěla o svém životě. 
Alžběta Dostálová byla jedním z mála dětí, které byly v roce 1945 zachráněny 
z  koncentračního tábora v Terezíně. Spolu se svou sestrou zde prožily skoro rok a 
nyní nám přišla povědět vše z pohledu, se kterým se nemáme možnost setkávat 
každý den. K všeobecnému nadšení se paní Dostálová nezdráhala rozpovídat o 
věcech, jež jsou mnohdy pro podobné lidi ztrátou tabu. Samozřejmě, že je to po-
chopitelné. A my jí byli za to vděční. Barvitě popisovala vlastní dětství a navíc 
přinesla s sebou mnoho věcí. Terezínské 
peníze, různé podivné průkazy, fotky. Pro 
žáky nejatraktivnějším se však bezesporu 
ukázal být židovský chléb. To když nám 
bylo řečeno, že jej máme ochutnat. Vše-
chen. 
V hudebně vládla klidná atmosféra. Mys-
lím, že beseda byla velmi povedená. Snad 
si  z toho vyprávění také někdo něco od-
nesl.                     Hana Vysloužilová, 9.B 

ZAUJALO NÁS 

Dítě Terezína 

Detektiv Eliot 
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S  paní učitelkou Májkovou jsme 
byli  vedle družiny, kterou vede 
paní Zajíčková.Vyráběli jsme tam 
adventní věnce. Návštěvníci si 
pak mohli koupit v jídelně  tyto 
věnce, vánoční hvězdy, zvonečky, 
svícny, velká a malá přání, obráz-
ky na stěnu. Malé děti si prochá-
zely Ježíškovu pohádkovou cestu, 
která vedla po škole. Na konci 
cesty jim  paní učitelka zkontrolo-
vala, jak byly úspěšní.  
Veronika Gronychová, 6.B 

Den otevřených dveří  
se uskutečnil v úterý 
14.12.2010 na obou 
budovách ZŠ Mlýn-
ská  v Mohelnici. 
Sám pan starosta se 
přišel podívat na naši 
školu. V jídelně jsme 
my žáci hudebního 
kroužku zpívali kole-
dy. Společně s námi 
byli v jídelně i dílnič-

ky, kde si lidé mohli koupit výrobky jednotlivých žáků  a taky si mohli vyrobit 
nějaké výrobky sami. V 17.00 hodin den otevřených dveří skončil. Všem se na 
něm moc líbilo.                                                                           Jan Peškar, 6.B 

Dne14.12. se konal den otevřených dveří s názvem „Kouzelné vánoce ve škole“.V 
jídelně si mohli návštěvnici dotvořit i koupit některé výrobky.Také ve třídách byl 
připraven bohatý program od zpěvu až po vyrábění vánočních dárků. 
Pan učitel Roller byl s žáky v horní učebně, kde je interaktivní tabule. Žáci na nich 
rádi pracují, protože je to zajímavé.Těchto tabulí už máme na naší škole několik. 
Jsou i na prvním stupni. V naší třídě ji budeme  mít taky, právě se montuje. Často 
se používá i hlasovací zařízení. To se odpovídá na otázky a hned je vidět, jestli je 
odpověď správná.Na interaktivní tabuli se nám dobře pracuje a už se moc těšíme!  
                                                                                                             Aleš Plhák, 3.B                 
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Tříkrálová sbírka 
Tato sbírka je určená na pomoc lidem v nouzi. Jejími patrony jsou Tři mudrci - Tři 
králové: Kašpar, Melichar a Baltazar. 
V době, kdy se Ježíš narodil, vládl v Betlémě (Jeruzalémě) král Herodes.Tenkrát 
přišli do Betléma tři moudří muži z východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi a 
svými dary uctít rodinu, která byla v té době bez přístřeší. Král Kašpar, jako strážce 
pokladů  přišel z Indie a donesl bílé zlato (cukr) - jako symbol bohatství. Král Me-
lichar, král světla, přišel z Arábie, přinesl kadidlo - jako znamení pocty Bohu. Král 
Baltazar, ochránce života, přišel od jihu s temnou tváří myrhou zbarvenou. Ta byla 
jako symbol odpuštění viny. 
Teď můžeme i my všichni pomoci svým darem lidem v nouzi. 
Já sama jsem se v naší obci Vlachov zúčastnila jako koledník Tříkrálové sbírky. 
Pokud byli lidé doma,vždy nám otevřeli a my jsme jim předali ve formě říkanky 
poselství, cukr-bílé zlato a kadidlo a oni nám dali do kasičky nějaké příspěvky na 
pomoc lidem. Nad dveře jsme jim křídou napsali: K+M+B 2011 jako požehnání 
pro tento dům. 
Za koledníky vám děkuji  za vaše příspěvky. 
                                                                                                  Tereza Smičková, 5.C 

Mrazík muzikál na ledě -  
se konal 4.12. na zimním stadionu v Olomouci. 
Ruská filmová pohádka Mrazík tvoří součást čes-
kých televizních vánoc. Bylo nebylo, žil kdysi sta-
řeček, který měl hodnou a pracovitou dceru Nastěn-
ku, jenže si vzal za ženu zlou, která je oba týrala 
stejně jako její rozmazlená dcera Marfuša. A proto-
že Marfuša příliš krásy nepobrala, o to víc macecha 
nenáviděla půvabnou Nastěnku, a přemýšlela jak se 
jí zbavit, až ji nakonec jedné kruté zimy do lesa 
vyhnala a doufala, že tam zmrzne nebo ji vlci seže-
rou. V lese naštěstí pečoval o zasněžené stromy kouzelný Mrazík, strážce zimního 
lesa. A ten, protože byl spravedlivý, pomohl Nastěnce a postaral se oni. A ve stejný 
čas, ovšem na jiném místě zas, vydal se do světa pohledný silák Ivan. Loupežníky 
přemohl, s ježibabou si poradil, ale dědečka hříbečka urazil, takže se stal medvě-
dem a musel konat dobré skutky, aby znovu získal zpět svou lidskou tvář. Však to 
všechno dobře znáte. Tento muzikál se mi moc líbil a doporučuji ho i Vám! 
                                                                                              Veronika Řeháková, 7.B 
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Náš lyžařský kurz probíhal od  neděle do soboty. Jeli jsme třídy  6. A a 7. B. První 
den jsme se ubytovali a lyžaři šli šlapat karlovský kopec před chatou. Jak jsme ho 
ušlapali, tak jsme se mohli svést na vleku nahoru a pokusit se sjet kopec také dolů - 
na lyžích :). Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny. První byli tři družstva. První 
měla p. uč. Prvá - to byli ti, co už na lyžích stáli. Druhé měla p. uč. Skubýová a p. 
uč. Havlíčková - ti ještě na lyžích nestáli. Třetí měl p. uč. Grunvald - učil snowbo-
ardy.  
  Každý večer jsme hráli buď společenské hry nebo byla diskotéka  - někdy obojí. 

Druhý den jsme jeli na Šanov, kde 
je větší sjezdovka.  Lyže jsme si 
tam mohli nechávat, ale lyžáky 
jsme museli nosit na karlovskou 
chatu, aby nám vyschli. Jak jsme 
se vrátili na chatu,  tak jsme byli 
trochu víc unaveni.  
  Na běžky jsme se nedostali, ale 
to nevadí. Třetí den jsme už skoro 
vůbec nepadali. Čtvrtý den byl 
označen jako krizový, tak jsme na 
Šanov jeli až odpoledne. Každý 
den bylo dobré jídlo.  

  Nejlepším zážitkem  bylo noční lyžování. To bylo asi pátý den. Lyžovat jsme šli 
až tak kolem páté večer. Jak jsme jeli nahoru a dolů, tak se třpytil sníh. Nahoru 
jsme jezdili vlekem nejprve na první zastávku, pak na druhou zastávku a na třetí se 

dostal jen někdo, protože byla 
prudká.  
  Šestý den byl poslední na lyžích 
a snowboardu, tak jsme si to užili. 
Poslední den v neděli jsme si sba-
lili věci a kolem desáté, jedenácté 
jsme jeli domů.Vyměnili jsme se u 
autobusu se 7. B a 7. C. Ve dva-
náct jsme přijeli do Mohelnice. 
Bylo to dobré, spíš výborné :) 
                                                                          

Veronika Řeháková, 7.B                                 

PROŽILI JSME 


