
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jako vždy jsme pro vás připravili už tradiční školní časopis 

Marmeláda, který obsahuje příspěvky žáků ZŠ Pustiměř. 

Žáci si pro vás připravili spoustu zajímavých článků, anket a 

křížovek. Přejeme příjemné a zábavné čtení. 

Redakce Marmelády ZŠ Pustiměř



Kola 

Tak začneme. Jako každé ráno každý z nás se nasnídal a provedl hygienu. 

Nakonec se vší radostí, jako malé děti co se těší na bonbónek, každý vyrazil na 

velké dobrodružství. Sraz byl na nádraží ve Vyškově. Pak jsme jeli autobusem 

do Krásenka, tam jsme si půjčili kola a vyrazili. Vsadím se, že každý vzpomínal 

na pravidla sil provozu. Když všichni viděli ten terén, určitě je všechna radost 

přešla a začali proklínat ty, co ten výlet vymysleli. Samozřejmě byly skoro 

každých 10 minut přestávky, (ještě že tak), protože kdyby nebyly, tak si myslím, 

že by mohli volat sanitky a pohřebové služby. Určitě padlo pár sprostých slov, 

ale radši to někteří vypípali, nebo řekli potichu, nebo si to mysleli, aby měli stále 

čisté stránky v žákovské knížce. Celou dobu jsem si myslela, že člověk dokáže 

zabloudit jenom z GPS, protože ho třeba navede jinam, nebo přehlídne odbočku, 

nebo někdo nedokáže odhadnout 200m, nebo ho navede na polní cestu, ale 

někteří se dokázali ztratit i bez GPS. Musím uznat, že žádnou poruchu nikdo 

neměl, až teda na Terku, které se podařilo píchnout zadní kolo i s duší, ale 

naštěstí naši průvodci byly na tyto situace připraveni a problém s přehledem 

vyřešili. Výlet byl perfektní, byly jsme na úžasných místech a myslím, že jsme 

si to všichni užili. Když jsme se vraceli, tak už jsme nebyly děťátka, ale prasátka 

(v našem věku normálka). Určitě jsme všichni byly vyčerpaní a doma spinkali, 

jako mimina a určitě by jsme si to všichni zopakovali ještě jednou. Výlet byl 

skvělý a budeme na něj vzpomínat dlouho.    

                                                             Sisa Lovecká 

                                                                    9.ročník   

 

 

 

 

 

 



Škola v přírodě- Nemojany 

Když nadešel den odjezdu, všichni se moc těšili. Někteří se na Nemojanský mlýn dopravili 

autem, někteří na kolech a 

zbytek s panem učitelem 

autobusem. Když jsme se 

všichni sešli, pan učitel začal 

vysvětlovat, jak to bude 

všechno probíhat. Pak jsme 

dostali čas, abychom se 

zabydleli v malých, avšak 

útulných chatkách. Po 

vybalení začal program. 

Hráli jsme hry, které jsme si 

připravili už ve škole 

(konkrétně Hututu, skákání 

přes švihadlo, jelen, fotbal, 

parlament,..). Po hrách 

následoval oběd, po 

obědě přestávka a po 

přestávce velice 

namáhavá a dlouhá 

túra, kterou jsme 

všichni nakonec 

zvládli. Navštívili 

jsme kostel sv. 

Martina a okolí 

Nemojan.  

Další den nás po ránu 

čekala sice kratší, ale 

také namáhává túra. 

Za odměnu jsme se 

mohli dívat na hokej. 

Poslední večer jsme si 

všichni snažili užít 

nejvíc, protože jsme 

byli smutní, že škola v přírodě končí. Poslední ráno jsme si zabalili věci, nasnídali se a užívali 

si poslední hodiny tohoto skvělého výletu. Nakonec jsme vyfotili společnou fotku a odjeli 

jsme domů. Byla to báječná škola v přírodě, ale všechny nás mrzí, že byla tak krátká. 

Pavlína Šormová - 9.A 



Osmisměrka 

P T O K O Ř Ě H Š K K 

 
T I S Í Z N E R O O A 

 
Á N A S A T K K H Z L 

 
K K E K Ř V S O A A U 

 
N O V Á O S D T J E Ž 

 
E U N L V N Á A O P P 

 
L S A A Á C Í J A Z Z 

 
R T N Á N S Z C A N O 

 
V D E S Í N E S I I O 

 
L É T O E L R K Ů Ž E 

 
K R A N A P B Y Ú L ? 

 

            

 
TIS INKOUST OSA KOZA PTÁK SKOK 

    

 
OKOŘ NASA OZAŘOVÁNÍ ŘEKA SKÁLA HRKOT 

    

 
KALUŽ PES NOVÁ KONÍCI LEN OHAJ ANO 

   

 
HODNÁ ZAJÍC VOLAT ANETA KRA KŮŽE OP 

   

 
LÉTO CELA ERB VLK OKNO PRSA TÁC 

    

 
VLÁSEK SŮL ÚL JAZZ ZOO STO 

    

            

            

 
Tajenka:_________________________ 

      

            Andrea Holubová, Pavlína Šormová 

9.A 



Tak černé divadlo v Prostějově. 

Moc si z toho nepamatuju, ale pokusím se vám říct, jaký to bylo.  

        Jednoho krásného dne jsme se všichni probudili a šli se nachystat 

jako každé ráno do školy. Dojíždějící si vyšli na autobus a ostatní šli 

pěšky. Hned jak jsme došli do školy tak jsme se spočítali, abychom 

zjistili, kdo chybí. Potom, konečně přijel autobus a mi do něj 

s nadšením nasedli a vyrazili jsme. Cesta byla super. Jakmile jsme 

dojeli, šli jsme do sálu se usadit a divadlo mohlo začít. Já, jakož to 

ukecaný člověk jsem čekala, kdy konečně začnou mluvit, ale nic. Asi 

po půl hodině skvělých scének jsem zjistila, že je to černé divadlo, 

divadlo, ve kterém se nemluví. Herci i herečky byli úžasní. Měli to 

opravdu moc pěkně udělané. Někdy to bylo i zábavné třeba hned na 

začátku kde si jeden z herců sundal kalhoty a byl tak jen v trenírkách 

(opravdu sexi trenírkách), a tak se některým holkám rozpalovaly 

lýtka.  Na konci divadla si učitelé mohli zkusit hýbat s kulisami (to je 

na dlouho). Vypadali jako profesionálové. Po skvělém divadle jsme 

měli rozchod na městě, každý si šel kam chtěl a dělal co chtěl. To bylo 

taky super. Divadlo se mi líbilo a myslím, že ostatním taky. Když 

budete mít možnost tam zajet tak vřele doporučuji toto představení.  

Lucie Sádovská –  9.A 

  



 

  

                   

 
1. 

  
        

         
1. opak holky 

 

 
2. 

    
          

      
2. zvíře, má krunýř 

 

 
3. 

   
                

    
3. měsíc před prosincem 

 
4. 

  
      

          
 4. staví se 1. května 

 

 
5. 

   
      

         
5. rostou tam houby; oblast plná stromů 

 
6. 

    
                  

  
6. školní časopis 

 

 
7. 

   
              

     
7. vzdušný dopravní prostředek 

      

  X 

            

 
8. 

    
        

       
8. noční pták 

 

 
9. 

   
          

       
9. jinak klavír 

 

      

   x  
            

 
10. 

  
                

     
10. mluvící pták , 

 
11. 

 
        

          
11. vánoční ryba 

 

 
12. 

   
          

       
12. citové pouto 

 

 
13. 

    
      

        
13. část úst 

 

 
14. 

    
          

      
14. pták, ťuká do stromu 

 
15. 

   
      

         
15. souhlas 

 

 
16. 

   
        

        
16. alkoholický nápoj, např. Kozel 

 
17. 

  
        

         
17. alkoholický nápoj z hroznů 

 
18. 

   
            

      
18. strunný hudební nástroj 

                 

 

 

 

 

Simona Hlaváčová, Martin Školař 

9.A 
 

 

Křížovka 

 

 



Rozhovor s učiteli 

 

1) Jak se vám učilo v 9.třídě? 

2) Bude se vám stýskat po 9.třídě a proč? 

3) Co by jste popřál/a 9.třídě do budoucna? 

P. uč. Smékal 

1) Občas dobře a občas špatně. Řada žáků se poctivě 

připravovala na každou hodinu, proto mě výuka bavila, cítil 

jsem zájem žáků při probírání učiva. 

2) Určitě se mi bude stýskat, prožili jsme spolu spoustu 

krásných chvil, na které se nedá zapomenout. Vážím si práce 

žáků, při které se podíleli na organizaci různých akcí a 

podpořili tak společnou kulturu ve škole. 

3) Všem žákům přeji úspěšný vstup do nového školního 

prostředí, a aby je studium na jimi vybrané škole bavilo. 

Samozřejmě to nepůjde bez patřičného nasazení a kvalitní 

přípravy. Za strávené 4 roky patří většině žáků upřímné 

poděkování.  

 

P.uč.Hrozková 

1) Chodila jsem k vám učit ráda, oceňuji vaši vnímavost a 

ochotu ke spolupráci. 

2) Určitě bude, každý z vás jedinečný. 



3) Popřála bych vám rozvahu a vytrvalost ve všech obtížích, 

které bohužel život někdy přinese. Opravdovou lásku a pevné 

zdraví. 

 

P. uč. Pohlodková 

1) Učilo se mi radostně, občas náročně. 

2) Samozřejmě, protože jste každý jedinečný. 

3)Abyste byly šťastní. 

 

P.uč. Podloučková 

1) Dobře, měla jsem vás ráda, u vás se šlo vždy domluvit. 

2) To bude, to bude hodně, protože mi s vámi bylo fajn. Byly 

jste třída, která byla schopna se domluvit. 

3) Ať se vám daří, ať jste šťastní a ať vyjde všechno, co 

potřebujete. 

Karin Dušková, Silvie Lovecká – 9.A  



Vídeň 2013 
A je to tu! Všichni cestovní nadšenci jsou ve svém živlu. Jede se totiž do Vídně. 

Počasí sice nevypadá nějak vábně, ale ani na chvíli nepochybujeme o tom, že by 

nám to výlet mělo zkazit. Ovšem to se dalo poznat již v autobuse.  

Po krátké -asi půlhodinové- zastávce, co si náš pan řidič stihl vyměnit své 

názory s rakouskými policajty, se nám naskytl nádherný pohled. Před námi stála 

budova rakouského sídla Schönbrunn, ve které jsme měli prohlídku. Pohled na 

turisty, jak chodí s „mobilem“ u uší a snaží se hledat příslušné předměty, byl 

docela vtipný. Také jsme měli možnost si prohlédnout schönbrunnské zahrady. 

Byl to nádherný pohled. Ale asi bychom se o to nechtěli starat. Navštívili jsme 

také labyrinty. Bohužel ZOO už jsme nestihli. To prosím byla první část našeho 

výletu.  

Druhá se odehrávala v zábavním parku Prater. To byl zřejmě hlavní důvod, proč 

polovina lidí vůbec do Vídně jela. Adrenalinové atrakce, strašidelné domy, 

vodní dráhy i obyčejný autodrom. Ano, to vše tam najdete. Stihli jsme nakoupit 

ani nějaké suvenýry domů, aby se teda neřeklo.  

Ale hlavně že se všichni spokojení vraceli zpět domů. Někdo se skoro plnou 

peněženkou, někdo bez peněz.  

 

Konání: 3. 5. 2013 

 

 

Simona Hlaváčova, Martin Školař – 9.A 

 

  



Co si žáci myslí o naší škole? 

Co si myslíš o svém třídním učiteli?  

Ela Klevetová(9): „Je to borec!,Je velice hodný, starostlivý a není zlomyslný! A 

je to supr sportovec“(P. uč.Smékal) 

Michal Vrba (8): „Paní učitelka Hronová je velice krásná a velice inteligentní 

a vtipná a hodná žena.“ 

Terezka Zourková (7): „P. uč. Adamcová je nejlepší učitelka na škole! 

Angličtina je s ní super- hodně naučí.“ 

Ivča Ondrová (6): „P. uč. Pohlodková se nás zastává ve všech směrech, je na 

nás hodná a je sní sranda.“ 

 

Co bys na naší škole změnil, abys byl spokojený? 

Lukáš Matulík (9): „Všechno!, hlavně teda učitele, myslím nějaký mladý 

učitelky by tu neuškodily:).“ 

Roman Brandýs (8): „Obědy!“ 

Jorge Martinéz Puche (7): „Delší přestávky jako byly dřív (10 min) a taky 

obědy!“ 

Štefan Gaži (6): „Učitele a obědy.“ 

 

Co si myslíš o novém školním automatu „zdravé“ výživy? 

Vilém Pražienka (9): „Nic, pro mě je to zbytečný.“ 

Kačka Spisarová (8): „Myslím si, že je to hodně dobrej nápad, protože naše 

škola už vážně nějakou tu změnu potřebovala!“ 

Terezka Barátová(7): „OK, je to super, konečně jsme se zmodernizovali.“ 

Mareček Martinéz Puche(6): „Je to OK, nemusí se chodit jen o velké 

přestávce k p. Krátké, ale je to příliš drahé.“ 

 



 

Který z učitelů ti přijde nejvíc sympatický? 

Marty Školař (9): „Asi p. uč. Špičáková a p. uč. Hronová.“ 

Marťa Drmolová (9): „Asi p. uč. Hrozková nebo p. uč. Podloučková.“ 

Kiki Špačková (9): „Asi p. uč. Hronová.“ 

Kristýna Pruknerová(8): „Jednoznačně p. uč. Hrozková!“ 

Verča Oprchalová(8): „P.uč. Hronová!“ 

Tomík Jachan(7): „Asi p. uč. Hrozková a p. uč. Pažická.“ 

Káč Drmelová(7): „Nejradši mám p.uč. Špičákovou.“ 

Tereza Hučíková – 9.A 

 

 

 

 

  



Anketa 1. Stupeň 

1 Jaké akce se mi nejvíce líbí? 

2 Jaký vztah máš se svoji třídou? 

 

2.A  

1) Druhákům kromě pár výjimek se líbil výlet na Macochu, Den Země a branný 

den. 

2) V této otázce se všichni shodli, že jsou skvělá třída a že by nikoho 

nevyměnili. 

 

2.B 

 

1) Některým se líbil branný den, Den Země a divadlo. 

2) 2.B jako 2.A se shodli, že jsou skvělí kamarádi. 

 

 

3.A 

 

1) Akce, které se jim líbili např. Bongo, divadlo, branný den 

2) Se svojí třídou jsou někteří spokojení, ale najde se tu i pár výjimek, kteří 

to mají 50 na 50.  

 

4.A 

 

1) Na jednu výjimku, která by chtěla zrušit branný den tak je oblíbený, jinak 

se jim líbil Den Země a Haloween. 



2) Tato třída se sebou není spokojená.  Většinou je dáno, že kdyby tam 

nebilo pár osob, byla by to lepší třída. 

5.A  

 

Jako jediné třídě z 1. stupně se líbil pořad o Římě, potom následoval branný den, 

sportovní hry a někdy se vyskytovalo i divadlo. 

 Nikdo nenapsal nic negativního na svoji třídu. Všichni jsou spokojen 

Martina Drmolová – 9.A 

  



Recenze: Call of Juarez: Gunslinger 

Po velice nezdařilém třetím dílu Call of Juarez: Cartel, jsme vskutku nečekali, že 

vyjde další díl a sérii Call of Juarez jsme nechali plavat. Jenže Techland nás 

dokázal mile překvapit.  

Vývojáři rozhodli, že se vrátí ke starému dobrému Westernu a přestřelky v 21. 

století nechají jiným značkám. Vskutku bylo to výborné rozhodnutí. Konečně 

jsme opustili už otravného hlavního hrdinu a dostali nového. Nový hrdina dostal 

jméno Silas.  Jedná se o lovce odměn, který nám vypráví své zážitky ze své 

kariéry. Hra nám občas připomínala některé hry jako např. Call of Duty, nebo 

Bordelands  2. Nový Call of  Juarez se prostě snažil najít inspiraci kde to jen šlo. 

Po grafické a technické stránce se jedná o skvělé dílo. Nepřátelé proti nám sice 

vystoupily ve větším počtu, ale s několika schopnostmi a širokým arsenálem 

zbraní, které lze vylepšovat to pro nás nebyl žádný problém. A když se jim 

podařilo nás překonat, stačilo zmáčknout jediné tlačítko a byly jsme okamžitě 

zpátky v bitvě a mohli si dát odvetu. Za zabité nepřátele jsme získávali 

zkušenosti, za které jsme si mohli vylepšit zbraň, nebo nějakou tu schopnost. 

V novém Call of Juarez nechybí ani duely, které jsou celkem dobře zpracované, 

ale chce to už trochu odhad a skolit tu vašeho protivníka není už tak snadné jako 

tomu bývalo v předchozích dílech. Hra vás postaví proti známým pistolníkům 



Divokého Západu, např. takový Willy the Kid, kterého znáte z karetní hry 

BANG!. Hra nás celkem potěšila a dokonce bych si dovolil říct, že i přes to 

šílené tempo, které hra nasadila, se jedná o nejlepší díl této série. Vřele bychom 

jej doporučili. No a můžete to mít za 380,- Kč.  Opravdu se jedná o levný a 

kvalitní titul. Jo tak se chopte koltů a ukažte počítači, jak to s nimi umíte.  

Hodnocení: 9/10¨ 

 Jan Zláma, Martin Pražienka – 

9.A 

 

 

  



No a to je od nás prozatím vše. Chtěl 

bych poděkovat žákům 9.A, kteří tomuto 

časopisu věnovali nějakou dobu svého 

volného času a snažili se odvést skvělou 

práci a děkuji Lukáši Matulíkovi, který 

vybral vzhled tomuto časopisu.  

Jan Zlámal 

 

 

 

 

 


