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Zahájení nového školního roku 2019/2020 
 

V pondělí 2. září se ráno před ŽŠ Vrchlického 

scházeli žáci, rodiče, učitelé a další pracovníci 

školy. Začal nový školní rok. Ředitel školy 

pronesl slavnostní projev ve školním rozhlase. 

Učitelé se přivítali se svými žáky. Pro prvňáčky 

byl nachystán ve školní jídelně zábavný 

program, kterého se účastnili nejen nejmladší 

žáčci, ale také jejich rodiče, třídní učitelky 

i pan ředitel. 

Přejeme všem žákům mnoho úspěchů, zábavy 

a poučení v tomto školním roce! 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



Počítačové hry 
Adam Friedl, 9. A 

 

Počítačové hry jsou v dnešní 

době velmi populární a oblíbené. 

Možnost vlastnit počítačové hry 

je možné už přes 40 let. Jako 

první hra byl vytvořen „Ping 

Pong“, kde pomocí dvou tlačítek 

na vaší klávesnici jste ovládali 

bílou plošinku v pravé části 

obrazovky. Vaším úkolem bylo 

mít co nejvíce bodů. Proti vám 

hrál počítačem vytvořený algoritmus, který 

vám oponoval. Hráč, za kterého hrál počítač, 

ovládal také bílou plošinku na druhé straně 

obrazovky. Oba jste se snažili odehrát bílý 

míček k tomu druhému. 

Po této velmi úspěšné hře začalo více lidí 

programovat další hry. Vznikly první klasické 

arkádové hry jako: PAC-MAN, Donkey Kong, 

Galaga a jiné tituly. Vzápětí, během dalších pár 

let, tento fenomén obletěl celý svět. Začala 

vznikat první velká studia jako je třeba Sony 

založené v Japonsku, Bethesda v Německu, 

Ubisoft ve Francii anebo například EA v USA. 

V průběhu let spatřily světlo světa hry nového 

typu. Do té doby herní průmysl produkoval jen 

hry ve 2D. A pak byla vytvořena nová hra 

s názvem DOOM. Umožňovala hraní ve 3D. 

Hned po vydání si získala velký počet 

fanoušků, ale i nepřátel. V této hře si hrál za 

vojáka probíjejícího se peklem. Zabíjel si 

nejrůznější monstra s neskutečným počtem 

zbraní. Hra byla velmi násilná, proto bylo tolik 

lidí, co ji nemělo rádo. 

V té době už také začal vznikat první „e-sport“, 

tedy soutěžení s ostatními hráči o ceny. Ze 

začátku úspěchy e-sportu nebyly velké, ale 

v dnešní době se už těší velké popularitě a je 

bohatě financován. Například před 2 měsíci 

vyhrál jeden nejmenovaný 18letý kluk 

3 miliony dolarů na jednom z největších 

světových šampionátů. 

 

 

Dnes už je na herním trhu nepřeberné 

množství her různých druhů, například 

strategické, akční, dobrodružné, příběhové 

nebo sportovní. 

Počítačové hry každopádně změnily svět 

a měnit ho ještě budou. 

 

Člověk a perníček 
Rudolf Ležanský, 7. A 

 

Žil jednou jeden perníček. Seděl doma na talíři 

u mléka.  

Přišel člověk a chtěl ho sníst. Perníček se dal 

na útěk. Schoval se a člověk ho hledal. Pak ho 

člověk našel a perníček znovu utíkal, utíkal, 

utíkal, až se schoval pod postelí. Člověk si řekl: 

„Ah … kašlu na to, najdu ho zítra, teď si jdu 

lehnout.“ Vlezl do postele a perníček 

rozmáčkl. 

Druhý den hledal perníček, ale nenašel. Hledal 

tři dny, týden, měsíc, rok, hledal dlouhé roky, 

až ho to přestalo bavit.  

Když mu bylo 96 let, zase si najednou 

vzpomněl a řekl si: 

„Kde je?“ A napadlo ho 

poprvé v životě vysát 

pod postelí. 

Objevil perníček, snědl 

ho a řekl: „Haha! Přece 

jsem tě našel!“ 

 



Potíže s prázdninovou zlomeninou 
Marie Valentová, 8. B 

 

Hned na začátku prázdnin jsem odjela na 

skautský tábor, na který jezdím každý rok. Ale 

letos to nebylo tak super jako vždycky, protože 

jsem nemohla běhat a my jsme hráli hodně 

běhacích her.  

Ze začátku mi moje zranění vedoucí tolerovali, 

ale v posledních dnech tábora mě nutili běhat 

a chodit na dlouhé výlety, protože si mysleli, 

že se jen vymlouvám. 

Byla jsem tak naštvaná, že jsem psala rodičům, 

ať si pro mě přijedou.  

Když jsem se vrátila z tábora domů, šla jsem 

hned k doktorovi a ten mi řekl, že se mi 

zlomenina ještě zhoršila. Nemohla jsem se 

dočkat, až za to vedoucím pěkně poděkuji! 

 

Spousta prázdninových zážitků 
Cyril Klíč, 6. A 

 

O prázdninách jsem měl spoustu zážitků. 

Hned na začátku jsme jeli na chatu, kterou 

jsme si půjčili od jednoho srdcaře. První den 

jsme tam přijeli a nastěhovali se. Druhý den 

jsme vyrazili na člunu po vodě. Hned u chaty 

totiž bylo velké, krásné a průzračné jezero. 

Dokonce tam byli i labutě. Měly labuťátka, 

takže byly dost agresivní. Když jsme se třetí 

den koupali, sameček na nás zaútočil. Začal 

syčet a chtěl nás vyhnat na břeh. Málem se 

mu to povedlo, protože sestry měly z labuťáka 

strach. Ale nakonec jsme ho odehnali pádly od 

člunu. Čtvrtý den pršelo a tak jsme byli celý 

den v chatě. Potom jsme chodili na výlety. Byli 

jsme ve skalním městě, na Ďáblově zadku, na 

jednom hradě, na Graselově stezce a na 

dalších zajímavých místech. 

Rozepsal bych se, ale to bych tu byl do večera. 

Takže toto je konec. 

 

 

Monika a medvěd 
Nikol Smrčková, 8. B 

 

Žila, byla jedna rodina… A byla to moje rodina, 

tak se nedivte, že to celé nedává smysl. Ta 

rodina měla hřebčín/jednorožčín. 

Jednou se dcera Monika rozhodla jet na 

vyjížďku s jednorožcem jménem Princezna 

Růžovka IV. Jeli lesem, kolem palouků a znovu 

lesem.  

Na lesní cestě potkali medvěda. Princezna 

Růžovka IV. se lekla, shodila Moniku na zem 

a utekla. Medvěd si Moniky nevšiml hned, 

takže se stihla zvednout a začala utíkat. Ale to 

byla ta chyba. Medvěd se rozběhl za ní a brzy ji 

dohnal. Ale přitom netušil, že Monika umí 

karate a judo. Skončilo to vítězstvím pro 

„člověčinu“. 

Monika se vracela zpět do jednorožčína. 

Cestou našla Princeznu Růžovku IV. Tak si to 

tak kráčeli vedle sebe, až dorazili do cíle. 

Z příběhu plyne poučení pro Moniku i pro 

medvěda. Monika se naučila, že se nevyplácí 

štvát medvěda a medvěd si zapamatoval, že se 

nevyplatí štvát Moniku. 

 

Redakční rada školního časopisu ZŠ Šumperk, 

Vrchlického 22: Luboš Bližňák, David Bouchal, 

Kristian Brodský, Adéla Fojtíková, Karel 

Prachař, Nikol Smrčková, Patrik Šimek, Marie 

Valentová, Jakub Wagner 



Skautský tábor a skautský slib 
Magdalena Pattermanová, 7. A 

 

Jmenuji se Magdalena a chodím do 

skautského oddílu. Povím vám historku 

z tábora. 

Den začal obyčejně jako každý druhý. Vzbudil 

mě křik: „Budíček! Za pět minut rozcvička!“ 

Tento den byl zvláštní tím, že jsem měla 

skládat skautský slib. Slibovaly se mnou i moje 

kamarádky Ester, Lucka a Barča. Byly jsme 

nachystané, ale stále jsme se bály. 

Brzy tu byl oběd a také zkoušky. Až do 

poslední chvíle nikdo nevěděl, jestli je zvládne. 

První šla Barča. Když odcházela ze zkoušky, 

měla dobrý pocit. Stejně tak i Lucka a Ester. 

Ale pak přišla řada na mě, úplně se mi stáhnul 

žaludek. Najednou jsem seděla před 

rádkyněmi a ty mi dávaly otázky. Zjistila jsem, 

že to bylo lehké. Až na jednu otázku, která 

zněla: „Kdo založil dívčí světový skauting?“ To 

jsem se zasekla. Nebylo cesty zpět, tak jsem 

odpověděla, ale špatně. Žaludek se mi stáhl 

ještě více, ale rádkyně se stále usmívaly. 

Potom jsem předvedla pár uzlů a bylo to. 

Konečně si nás všechny zavolaly a řekly nám, 

že jsme zkoušky všechny udělaly a večer 

budeme skládat slib. „Hurá!“ 

Večer jsme u slibovacího ohně s kamarádkami 

přednesly slib, odevzdaly žluté světluškovské 

šátky a místo nich jsme dostaly hnědé 

skautské a také skautské odznaky. 

Teď jsem hrdá, že jsme to všechny zvládly a že 

už právoplatně patříme mezi skautky. 

 

 

Tandemový seskok 
Nicol Pleyerová, 6. A 

 

O prázdninách jsem byla s tátou a mamkou na 

tandemovém seskoku. Skákal táta a to ze čtyř 

tisíc metrů. Táta ten seskok dostal 

k narozeninám a mohl si vybrat, na kterém 

letišti bude skákat. Zvolil si letiště 

v Prostějově. 

Moc mě to bavilo, protože když vyskočili 

z letadla, tak byli menší než smítko prachu. 

Taky bylo zajímavé pozorovat ty, kteří padáky 

skládali. 

Největší sranda byla, když táta dopadal, 

protože se po té trávě, co tam byla, sklouzli po 

zadku. 

Původně měl s námi jet i taťkův bratr, ale na 

poslední chvíli dostal pobyt pro dvě osoby 

v lázních. Mrzelo nás to, ale co se dalo dělat. 

Výlet jsme si užili. A celé prázdniny byly super. 

 

Návštěva ZOO 
Ester Lipenská, 7. A 

 

Jednoho dne jsme jeli autem s rodinou do 

zoologické zahrady. Prohlíželi jsme si zvířata 

a potom jsme si sedli na lavičku. Rodiče 

bratrovi koupili hamburger. Viděli jsme kousek 

od nás krásnou zrzavou kočku, která se právě 

probouzela. Ta kočka ale nebyla normální! 

Najednou vyskočila, chňapla po hamburgeru 

a už cupitala pryč. 

Bratr z toho byl smutný, tak jsem mu řekla, že 

mu koupím nový, ale on že ne, že chce 

tamten. Hledala jsem kočku, ale nic jsem 

nenašla. S bratrem nebyla žádná řeč. 

Když už jsme ze ZOO odcházeli, u cesty byly 

stánky. A tam prodávali antistresový 

hamburger! Rodiče ho koupili a bráška byl 

opět šťastný. 

A z toho plyne, že 

když tomu dáte čas, 

tak se většinou 

všechno napraví. 



O prázdninách 
Tereza Šubertová, 7. A 

 

Moje prázdniny začaly 

jako každé jiné. Ráno 

jsem vstávala až kolem 

desáté hodiny, pak byl 

brzy oběd a následovaly 

hodiny odpočinku. Po-

tom večeře a zase 

odpočinek. 

Uběhlo pár dní a byl 

zahájen tábor. Jmenuje 

se Tábor Černý Potok. 

Jezdím na něj moc ráda 

a ráda se tam vracím. 

Tento rok jsem tam byla 

už potřetí. Téma tábora 

bylo: Robin Hood – 

Legenda o zlatém šípu. 

Trvá to osm dní, ale 

zažijete toho jako za 

dvacet dnů. Jsem za to 

moc ráda a vždy, když 

mi to teta v lednu 

oznámí, tak se moc 

těším. Počítám měsíce 

a dny. 

Letos tam byli i můj 

bratranec a sestřenice. 

Já jsem byla ve fialovém 

týmu, bratranec v oranžovém a sestřenice ve světle zeleném týmu. Náš pokřik byl: „Fialová má šípů 

dost, sestřelíme vás pro radost.“ Ale nejlepší pokřik měli světle zelení: „Zelená je barva Hooda, 

všechny týmy lukem sundá.“ 

Po skončení tábora jsme jeli až do Sovenic, to je poblíž Nymburku. Tam jsme strávili týden. Sice jsem 

měla úraz, který jsem si přivezla z tábora, ale i přesto jsem jim tam pomáhala. Uběhlo pár dnů a jeli 

jsme se koupat. Já jsem musela mít ruku ovázanou potravinářskou fólií a páskou proti vodě, ale 

stejně mi tam nateklo. Schlo to asi 3 hodiny a pořád to bylo mokré. Potom se to v nemocnici ustřihlo 

a bylo to konečně pryč. 

Za pár týdnů jsem měla narozeniny. Byly super. Teta udělala dort. Byl to Krtkův dort a byl moc 

výborný. Jedli jsme ho dlouho, ale to proto, že když jsme si dali nějaký kousek, hned jsme byli 

přejedení. Ale vždy to stálo za to. 

Potom už začala škola. Teď tu sedím a píšu tuhle práci. Sice jsem si o prázdninách každý den říkala, že 

to utíká pomalu, ale nakonec to uběhlo strašně rychle. Přesto, že se pořád stávaly nějaké špatné věci, 

dopadly prázdniny výborně. Byly to ty nejlepší prázdniny ze všech. 



Moje prázdniny 
Ester Lipenská, 7. A 

 

O prázdninách jsem byla na 

dvou táborech. Jeden byl 

evangelický a druhý skautský. 

Byla jsem s Magdalenou P. ve 

stanu. Právě teď sedí vedle 

mě. 

Také jsem byla na dva dny 

v Maďarsku. Chodili jsme po 

Budapešti.  

S kamarády z Brna jsem 

trávila téměř celé prázdniny. 

Byli jsme spolu i v Praze. Šli 

jsme se podívat na miminko 

od naší kamarádky. Také jsem 

s nimi šla na hrad Vranov nad 

Dyjí.  

A u nich na chalupě jsme spali 

ve stanu. Pod stanem nám 

lozil krtek. Když jsme stan 

uklízeli, bylo pod ním úplné 

bludiště chodeb. 

Se sourozenci jsme jeli za 

příbuznými na Jižní Moravu. 

Byli jsme tam v aquaparku 

Moravia. Strávili jsme tam 

celý den od 9 do 21 hodin. Nejvíce se mi tam líbila U-rampa a různé trychtýře. 

Poslední týden u nás byli zase kamarádi. Šli jsme s nimi do lesa.  Sotva jsme vešli, hned jsme našli asi 

dvacet bedlí. Také tam bylo hodně hřibů. Tolik hub najednou jsme už dlouho nenasbírali. 

 

Krocan a medvěd 
Matěj Kouřil, 7. A 

 

Za devatero horami a devatero řekami žil 

krocan se slepicemi v jednom kurníku. Byl 

chladný večer a krocan nemohl spát. Tak se 

rozhodl jít na procházku do lesa.  

Cestou potkal sovu a zeptal se jí: „Ahoj, 

sovičko. Nevíš, kudy se jde do lesa?“ Sova  

povídá: „Ano. Musíš jít doleva a potom 

doprava, ale nechoď rovně!“ Krocan se ptá: 

„A proč?“ Sova říká: „Žije tam tupý medvěd!“ 

Krocan sově poděkoval a zase šel. Ale vrtalo 

mu v hlavě, co ten medvěd vůbec v noci dělá, 

jestli spí nebo loví? Vydal se rovně. V tom 

uviděl medvěda, jak se na něj rozbíhá, jako by 

ho chtěl sežrat. 

Ale nakonec se ukázalo, že medvěd je 

přátelský a začali se spolu kamarádit. 

 



Psí prázdninový den 
Filip Zaoral, 7. A 

 

Jmenuji se Ben a jsem domácí mazlíček. Moje 

panička je Petruška. Prázdniny s ní jsou každý 

rok super. Vždy 29. července jsou psí závody. 

Jmenují se agility. Tyto psí závody jsem zažil 

hodněkrát a také mě nejvíce baví. Závodit je 

prostě super. 

Závodní den probíhá následovně. Ráno vstanu 

a rychle běžím probudit paničku, aby 

nezaspala a abychom vše v klidu stihli. 

Petruška si nejprve jde malým hřebenem čistit 

zuby. Potom se jde nasnídat a také mi jde dát 

mé nejoblíbenější granule. Snídaně mi vždy 

zvedne náladu. Panička mně dá také vodu. 

Napiju se a je po snídani. 

Jsem připraven na ranní trénink. Trénování je 

vždy náročné, ale ještě těžší jsou opravdové 

 

závody. Agility je kolektivní psí sport, ve 

kterém se skáče parkur. Po skákání si jdeme 

odpočinout a za půl hodiny je druhé kolo, ve 

kterém se dělá to samé. 

První kolo parkuru jsem proběhl s dvěma 

chybami, ale ve druhém jsem měl čistý 

výsledek. V celé soutěži jsme dosáhli na druhé 

místo. To je zatím moje nejvyšší umístění.  

Takto jsem prožil svůj nejlepší prázdninový 

den. 

 

Prima dovolená 
Eliška Škarková, 6. A 

 

O prázdninách jsem toho zažila hodně. Byli 

jsme třeba u babičky, na bazéně, u bratrance 

a také na dovolené. 

Dovolená byla nejlepší z prázdnin. Byli jsme na 

ní týden. 

První den mě píchla vosa do ruky. Druhý den 

jsme se ubytovali v kempu v chatičce, kde byli 

dvě dvoupatrové postele a dvě normální. Spali 

jsme tam tři noci. Bylo tam dětské hřiště 

a bazén. Snídaně tam nebyly moc dobré, na 

oběd jsme jezdili do blízkého města. Každý 

den jsme také vyrazili někam na výlet. 

Potom jsme odjeli na Jižní Moravu. Ubytovali 

jsme se v Dolních Věstonicích. U bytu byl 

rybník, kde jeden pán lovil ryby a měl v tom 

rybníku i šestikilového sumce. 

Na konci dovolené, když 

jsme už byli na cestě domů, 

jsme si koupili štěně. Byla to 

dovolená, která se nám moc 

líbila. 

 

Dovolená v Turecku 
Dominik Pavelka, 7. B 

 

Na začátku prázdnin jsem jel s rodiči na 

dovolenou do Turecka. Po přistání letadla 

jsme jeli autobusem k našemu hotelu. 

Ubytovali jsme se v devět hodin večer a šli 

jsme spát. Druhý den jsme se šli vykoupat do 

bazénu u hotelu a potom do moře. Moře bylo 

blízko hotelu, takže jsme nemuseli daleko 

docházet. Moře bylo čisté. 

Následující den jsme jeli my a další Češi na 

výlet. První zastávka byla v mešitě, kde jsme 

museli chodit bez bot a ženy zahalené šátkem. 

Poté jsme jeli k vodopádům, kde bylo hodně 

stánků. Mezi ně patřil i stánek s tradiční 

tureckou zmrzlinou, která byla velmi chutná. 

Vyzkoušel jsem si také virtuální realitu, ve 

které jsem jezdil ve vozíku po hradě. Poslední 

zastávka byla u starého města Side. 

K moři jsme chodili každý den. Jídlo bylo velmi 

dobré. 

V Turecku se mi líbilo a chtěl bych se tam 

podívat znovu. 



Pátek třináctého 
Aneta Kargerová, 9. A 

 

Pátek třináctého. Mýtus nebo fakt? No, jak se 

to vezme. Lidé věří ve spoustu věcí, věří na 

náhody, osud či zvěrokruhy. Ale jak je to tedy 

se známým a prý smůlu přinášejícím dnem … 

s pátkem třináctého? 

 
Já věřím v hromadu skutečností, ale tento den 

je mi záhadou. Podle mého názoru vše záleží 

na myšlení v člověku samotném. Neplatí to 

totiž jen v tento den, ale po celý život. Jelikož 

jsou někteří lidé hodně pověrčiví, začnou hned 

přemýšlet, co by se mohlo pokazit nebo co 

všechno by se mohlo stát. Tím si to sami 

přivolají a už jen stačí počkat, kdy udělají 

nějakou tu chybu. Někdy to ale ovlivnit prostě 

nemůžeme… Někdy prostě nejspíš vesmír

 

 

chce, aby se to stalo. Proto asi beru pátek 

třináctého jako den, kdy možná nějaká vyšší 

moc chce, aby se nám dařilo ještě méně než 

obvykle. Také jako den, kdy je hodně důležité 

myšlení člověka. Je to den, který nám ukazuje, 

že jsme jen lidé a někdy děláme chyby. Ovšem 

důležité je se z chyb poučit a vzít věci takové, 

jaké jsou. 

Tady je můj vzkaz pro všechny lidičky, kteří se 

pátku třináctého obávají: „Je to jen další den 

ve vašem životě, tak si ho prosím vás nezkazte 

špatnými myšlenkami. Něco se pokazit může, 

ale také nemusí, to mějte na paměti. Takže 

všem přeji krásný PÁTEK TŘINÁCTÉHO. 

 

Táboráček v 5. ZŠ - 29. srpna 2019 


