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Držíte ve svých rukou (anebo v těch
virtuálních) letošní druhé číslo Svatouška,
školního časopisu. Vznikal v hodinách
žurnalistiky a je tak odměnou pro všechny
studenty, kteří se na něm podíleli. V první
řadě bych jim tak chtěl poděkovat, protože je
za nimi vidět opravdový kus práce.

Vlivem koronavirové pandemie jsme se
trochu obávali, abychom další číslo nemuseli
vydávat distančně. Řadu z akcí, o kterých
bychom Vám rádi psali, nám totiž virus vzal.
Naštěstí nám na konci tohoto kalendářního
roku ještě umožnil sedět společně v lavicích,
což vnímám jako největší úspěch. A přestože
nám občas v hodinách někdo chyběl, nakonec
jsme se v nich zase všichni sešli.

A to bych chtěl popřát Vám, čtenářům
našeho časopisu: abyste i v novém roce
všechny své překážky překonali a společně se
svými nejbližšími se pokaždé zdárně potkali.
Pokud má totiž epidemie nějakou kladnou
stránku, bude to ta, která nám ukazuje, co je 
 v životě opravdu důležité.

Tak ať se Vám vše vydaří a u čísla v roce 2022
opět na viděnou!

David Lopaur

@zssvatoplukova

zssvatoplukova .cz
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"Přeji Vám, abyste
všechny své překážky
překonali a se svými
nejbližšími se vždy
zdárně sešli. To je 
v životě opravdu

důležité."

Slovo šéfredaktora
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Kdo za tím stojí?

Hlavním organizátorem akce byl pan učitel
Šebestián Absolon, kterému pomáhala paní
učitelka Lucie Horáková.

Co bylo účelem strašidelné stezky?

Pan učitel Absolon dělal stezky již minulý rok.
Přestože v našem parku byla přichystaná různá
strašidla a temné úkoly, cílem stezky bylo, aby
se děti nebály tmy.

Halloween u nás

Jak dlouho stezka vznikala?

Halloweenská stezka vznikala okolo 40 hodin, avšak projít jste ji mohli klidně za
nějakou půlhodinku. Účastnilo se jí přibližně 130 žáků naší školy.

Jak se mi pracovalo jako novináři?

Bylo to zajímavé a pracovalo se mi dobře. Bavilo mě, že jsem hledal informace, ale
také, že jsem sháněl učitele, se kterými jsem posléze dělal rozhovor.

Aleš Grohmann, 6.A

Strašidelná stezka pro naše žáky
Aneb poznáváme lidské ctnosti
Připomeňme si naši patronku školy
Kryštof Janoušek, asistent 7.B
Cože? Mezinárodní den toalet?
Drby a drbíky o našich učitelkách
Co vše chováme ve třídách (a nejde o žáky)
Předvánoční porce filmových znalostí



Letošní předškoláčky čeká velmi
dobrodružná cesta do pohádky.
Během ní je potřeba nalézt sedm
ctností, získat klíče od vstupu do
školy a také poznat sami sebe či
druhého.

V prvé pohádce se každé z dětí stalo
trpaslíky, kteří se záhy seznámili se
Sněhurkou. Ta jim pověděla příběh
o lidských ctnostech a o jejich
vlastním poslání. Úkol zněl docela
jednoduše: najděte klíč k budově
školy za pomocí ctnotsti činorodosti
(aktivita, spolupráce), poté projděte
několika zkouškami a přesvědčte se,
jste opravdový tým, který zvládne
táhnout za jeden provaz.

To vše se podařilo a děti se tak těší
na další cestičku, ve které bude
potřeba využít moudrosti. Tak ahoj! 
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Cestička do
pohádky



www.zssvatoplukova.cz  / str. 4S V A T O UŠE K

Štěpán Bečica, 5.A
(jako Josef II.)
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Memoriál Hany Maciuchové

 žáci prvního stupně
 žáci druhého stupně
 zaměstnanci školy
 veřejnost

Hana Maciuchová byla českou herečkou, kterou můžeme znát třeba z Krkonošských
pohádek a mnoha dalších filmů. Pro nás ve škole však nebyla pouze herečkou, ale také
úžasnou patronkou, neboť si všech lidí velmi vážila. Rádi bychom tak její památku uctili
uměleckým dílem a tímto tedy zveme všechny čtenáře našeho časopisu k vytvoření textů
inspirovanými citátem této slavné herečky. Ten pro letošní rok zní:

"Vzdávat život je nesmysl."

Na výběr budete mít z několika druhů literárního textu neomezeného rozsahu, takže
můžete napsat dílo jako drama, poezii či prózu. Zapojit se může každý v těchto kategoriích:

1.
2.
3.
4.

Pokud budete mít zájem se soutěže účastnit, vkládejte vaše díla do schránky školy, anebo je
posílejte na mhm@zssvatoplukova.cz do 26. ledna 2022. Těšíme se!

Adéla Aschenbrennerová, 6.A
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Pro čtenáře našeho časopisu jsem si
připravila rozhovor s panem asistentem 7.B
Kryštofem Janouškem. Tak ať se dobře čte!

Kolik Vám je let a odkud pocházíte?

Je mi 24 roků a jsem z Rýmařova, což je malé
městečko v Jeseníkách se zhruba 8 tisíci
obyvateli.

Máte nějaké velké záliby?

Mým největším koníčkem je hudba. Hraji na
bicí, na flétnu a také trochu na kytaru. Docela
rád sportuji, tedy podle ročního období. V létě
jezdím na kole, v zimě lyžuji.

A co Vaše nejoblíbenější jídlo?

Svíčková na smetaně! To si dám rád vždycky.

Rozhovor
Kryštof Janoušek

Proč jste si vybral naši školu a v čem Vás zaujala?

Rozesílal jsem životopisy mezi vícero školami. ZŠ Svatoplukova byla jedna z prvních,
která se mi ozvala. Pan ředitel na mě působil příjemně a prostředí, které tady panuje, se
mi líbilo. A také tady zrovna nastupovali dva mí spolužáci z vysoké školy, takže bych tu už
měl nějaké známé... no a všechno tohle rozhodlo.

Jak jste spokojen se svou třídou?

Jsem asistentem v 7.B a jsem tam opravdu rád. Za tu chvilku, co na naší škole působím,
jsem si je hrozně oblíbil a jsem moc spokojený, že můžu být zrovna u nich.

Tak děkuji za rozhovor a mějte se hezky.

Rádo se stalo, já také děkuji!

Michaela Pálková, 7.B



V průběhu listopadu jsme si ve
škole připomněli dva speciální
dny. Tím prvním byl den televize
(21.11.), který měla na starosti osmá
třída. Žáci se převlékli za různé
pohádkové či televizní postavy, se
kterými chodili po školce nebo
třídách základní školy. Zatímco na
druhém stupni jsme příliš
nezaujali, ve školce s námi chtěli
rovnou dělat celodenní program...
tak uvidíme příští rok!

Druhým zajímavým dnem byl
mezinárodní den toalet, který se
slaví 19. listopadu. U nás proběhl
díky paní učitelce Hlaváčkové,
přičemž cílem bylo dokázat, že
toalety opravdu nejsou takovou
samozřejmostí, jak si většina lidí
myslí. Přestože tu jsou s námi více
než 4 000 let, jsou totiž pořád stejně
důležité.

Robin Červený, 8. r.
Natálie Hozová, 8. r.
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Speciální dny
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Adéla Aschenbrennerová, 6.A



V žurnalistice jsme se mimo jiné
bavili o rozdílu mezi seriózní
novinařinou a tou bulvární. Co by
to však bylo za aktivitu, kdybychom
si sami ji sami nezkusili. Úkolem
bylo něco vymyslet na naše učitele -
samozřejmě s jejich souhlasem.

ŠOK! Hana Vitoslavská ze 6.A
krade mýdla! Po žácích chce donést
mýdla i kapesníky, přičemž je sama
odnáší do své domácnosti. Tajný
zdroj ji přichytil při činu, viz foto!

Také víme, proč Zuzana Novotná
ze 6.B tak často neřídí auto! Měří
pouhých 160 cm na výšku, přičemž
tajný zdroj tvrdí, že měla podsedák
už v autoškole, aby něco viděla...
takže opatrně na českých silnicích!

Vilém Robertson, 6.A
Josef Svoboda, 6.A

Petr Vařeka, 6.A
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Jak jsme
tvořili bulvár



Rádi bychom vám představili některá zvířátka, která máme ve škole. U nás ve třídě
6.B máme nyní dvě pískomilí holčičky jménem Lili a Bibi. Naše paní učitelka
Zuzana Novotná nám je do školy pořídila na loňské Vánoce, nicméně svou třídu
prvně spatřily až po "lockdownu" v květnu. Tato zvířátka se dožívají dvou až tří let.
Pijí velmi málo vody, protože jsou původem z pouštních oblastí, takže se v písku 
 také kopou. Jejich potravu tvoří především semínka.

Ve škole však nejsou jediným párem. Ve třídě deváťáků máme dvě suchozemské
želvy Thea a Bublu, přičemž je doplňuje ještě želvá bahenní jménem Scarlet. Ta se
ráda krmí moučnými červy, zatímco obě suchozemské želvičky rády sní vše zelené. 

Tak tohle jsou naši parťáci ve třídách. Líbí se vám?

Agáta Dusíková, 6.B
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Divá zvěř



Filmový kvíz

Jak se jmenovala loď kapitána D. Jonese?

a)Česné perla
b)Šedý korál
c)Bludný holanďan

Jaké jsou všechny koleje z Harryho Poterra?

a) Mrzimor, Zmijohad, Nebelvír, Hadraspár
b) Zmiozel, Nebelvír, Mrzimor, Havraspár
c) Hadraspár, Zmrznimor, Nebelvír, Mrzimor

Kolik je sourozenců v Letopisech Narnie?

a) tři
b) čtyři
c) šest

Správné odpovědi: c, b, b
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Filmové kvízy
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Hana Introvič, Gabriela Mazurová 9. r.
ARPOK, třídní učitelé jednotlivých tříd

Aschenbrennerová Adéla, Bambušková
Natálie, Červený Robin, Dolénková
Žaneta, Dusíková Agáta, Grohmann
Aleš, Hozová Natálie, Kobrlová Tereza,
Pálková Michaela, Robertson Vilém,
Svoboda Josef, Vařeka Petr

David Lopaur, žáci žurnalistiky

Pohádkový kvíz:

Jaká jsou hlavní zvířata Doby ledové?

a) lední medvěd, mamut, lenochod
b) mamut, lenochod, tygr
c) tygr, lenochod, lední medvěd

Co je Nemo z filmu Hledá se Nemo za zvíře?

a) pes
b) králík
c) ryba 

O co se píchla Šípková Růženka?

a) trn 
b) střep
c) jehlu

Správné odpovědi: b, c, a

Kobrlová Tereza, 8. r.


