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Milí čtenáři, 

a jsme tu opět s vámi. Těší nás, že vás první vydání časopisu Albrechtická střela 

zaujalo. Děkujeme Petru Kodrlovi z 6. B za odpovědi na soutěžní otázky. Stává 

se výhercem sladké odměny. I když je venku krásná zima, my jsme nelenili a 

připravili jsme pro vás další zajímavé čtení a soutěžení. 

Vaše redakce 

CO SE DĚJE VE ŠKOLE… 

Návštěva Legiovlaku v Krnově 

Dne 26. 11. 2016 se příznivci dějepisu s paní učitelkou Kurečkovou vydali  

do Krnova na Legiovlak. Na konci 1. světové války vezl naše legionáře - vojáky 

z Ruska zpět do Evropy Transsibiřskou magistrálou. Přijeli jsme na nádraží,  

kde na nás čekalo 12 historických vagonů.  Prošli jsme si je a v 10:00 začala 

komentovaná prohlídka. Náš průvodce byl oblečen do ruské uniformy.  

Nejdříve mluvil o vlaku a legionářích obecně. Zaujalo nás, že našich legionářů 

bojovalo v Rusku asi 50 000 a dnes má naše armáda pouze 19 000 aktivních 

vojáků.  Pak jsme procházeli jednotlivé vagony a dozvídali jsme se další 

zajímavosti, například jak fungovala pošta, kam chodili vojáci na záchod, jak si 

topili, jak se prováděly operace a viděli jsme i dobové předměty, které 

používali. Nejvíce nás zaujaly zbraně (Chauchat, Mossin Naga) a lehký tank.  

Nakonec jsme si koupili nějaké suvenýry- klíčenku v podobě náboje, nášivku  

a placku. 

Matěj Juráň, 7.B  

 

                                  

 

 

 

 



 
 

Natáčeli jsme s Českou televizí 

Tančíte rádi? My ano! Proto jsme se také přihlásili do tanečního pořadu České 

televize, který se jmenuje Rytmix. Možná, že jste ho už někdy v televizi viděli. 

Ve čtvrtek ráno přijela ke škole čtyři auta televizního štábu, která přivezla paní 

režisérku, kameramany, zvukaře, 

osvětlovače, paní produkční, asistenty, 

maskérky, techniky a především hlavní 

protagonisty - tanečníky Míšu, Kubu 

a Patrika. Desítky děti z nižšího  

i vyššího stupně se ráno sešly ve velké 

tělocvičně. Padla první klapka  

a natáčela se závěrečná scéna celého 

pořadu, ve které tančí pohromadě 

všechny děti. Naši žáci se museli 

dopředu naučit choreografii lambády, 

se kterou jim pomohly paní učitelky 

Alena Václavíková a Veronika 

Glötzerová. Další natáčení probíhalo 

na tribunách. Potom už se část dětí 

přesunula do malé tělocvičny,  

kde spolu s Kubou nacvičovala 

jednotlivé kroky. Další sekvence, tentokrát s Patrikem a Míšou, se natáčela 

v hudebně. Naši tanečníci mohli vidět, jak celý pořad vzniká. Materiál,  

který jsme natočili, teď putuje do střižny a v březnu se už můžeme těšit  

na pořad Rytmix, který se natáčel v naší škole.  

 

 

 

 



 
 

ROZHOVOR S PANEM JAROSLAVEM HRUBÝM… 

Dobrý den, dnes tu máme rozhovor s panem Hrubým, který na naší škole 

vyučuje odpoledne výtvarnou výchovu. 

Jak dlouho vyučujete výtvarku? 
V Albrechticích vyučuji výtvarku od roku 1985, což je teda víc jak 30 let. 

 Jak jste se dostal k výtvarnému umění? 
Mě výtvarka vždycky bavila, a tak jak děti tady chodí ke mně, tak já jsem chodil 

k panu profesoru Závišovi do základní umělecké školy. No a později jsem si 

udělal na konzervatoři obor sochařství a volnou keramiku, protože keramika mě 

vždycky bavila. Pak jsem ještě vystudoval grafickou školu a propagační 

výtvarnictví, tak aby se prostě člověk v tom výtvarnu rozvíjel a hledal nové  

a nové možnosti. 

Co berete jako svůj největší úspěch? 
Můj největší životní úspěch byl, když jsme v roce 2001 dělali s dětmi keramické 

ozdoby do Vatikánu v rámci propagace České republiky a já jsem byl požádán, 

abych udělal keramický betlém svatému otci Janu Pavlu II. a osobně jsem ho 

předával, takže to byl pro mě obrovský zážitek. Pak nás bylo sedm pozváno  

na ranní audienci a my jsme u svatého otce zažili opravdu skvělé chvíle. 

Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
Já, kromě teplého mléka nebo spíš mléka celkově, neznám nic, co by mně 

nechutnalo. Mně chutná všechno. Ale mám rád rajskou a svíčkovou.  

A vaše oblíbené pití? 
Čistá voda nebo minerálka. Já zase nejsem nějaký vyhrazený člověk.  

Ale poslední dobou mi moc nechutná Kofola, tu moc nepiju a takové ty iontové 

nápoje taky ne. 

Máte nějaké cíle, kterých chcete do budoucna dosáhnout? 
Hlavně být zdravý. A protože jsem měl druhý největší keramický betlém  

na světě, o který jsem bohužel přišel, čeká mě nová tvorba keramického 

betlému. A protože je o mně známo, že jsem velice soutěživý typ, tak se chci 

stát absolutním vítězem v celosvětovém měřítku. Chci vytvořit největší 

keramický betlém na světě. 

 



 
 

Jak dlouho se staráte o zámek v Linhartovech? 
O zámek se starám o roku 2005, takže 11 let. 

Jak jste se dostal k péči o zámek? 
To byla náhoda. Když v roce 2001 zámek díky tehdejšímu starostovi Ing. 

Vykopalovi a panu místostarostovi Ing. Kozelkovi přešel za symbolickou korunu 

na Město Albrechtice, tak tenkrát za mnou přišli, jestli bych jim poradil,  

co bychom tam mohli ještě dát. Mým snem bylo zřídit první dětskou galerii 

v České republice, a to se nám podařilo. Takže toto prvenství nám už nikdo 

nevezme. A později se ty aktivity začaly vyvíjet tak, že jsem se tam potom stal  

i kastelánem. 

Jaké další výstavy chystáte na zámku? 
No já vždycky říkám, že zámek musí 

pořád žít. Není možné, abychom 

tam měli stálé expozice. My jsme 

tady na konci světa, co si budeme 

nalhávat, a kdyby měl zámek jen 

stálé expozice, tak lidé přijdou 

jednou, přijdou podruhé a pak by 

řekli, tam jsem byl, tam to znám a 

už by se tam nevrátili. My každý rok 

z 90 % obměňujeme expozice a hlavně chceme, aby zámek byl pro rodiny  

s dětmi, protože sám ze svých zkušeností vím, jaké to je, když člověk vezme 

ratolesti na zámek, kde je to nebaví, to je pak po výletu. Takže příští rok tam 

chystáme velkou expozici autíček, panenek, budeme tam mít dřevěné  

a nafukovací hračky a vláčky. Díky paní 

učitelce Glötzerové tam budeme mít 

zapůjčenou sbírku vláčků jejího tatínka.  

Budeme se samozřejmě snažit zpestřit 

program, aby přišlo co nejvíce 

návštěvníků.                                                                           

Matěj Juráň, 7. B  

 

 



 
 

TIPY NA VÝLET… 

 

Aneb kousek za humny je taky nádherně 
Další tip na výlet je opravdu kousíček, prostě za humny, řekla by babička.  

Od jara do podzimu se tam dá dostat na kolech, na koních nebo pěšky.  

Za  počasí jako je teď, asi nejlépe autem. O jakém místě na výlet to mluvím?  

O výšlapu na Kraví a Solnou horu. Je to kousek a je tam opravdu nádherně. 

Pravda, zatím jsem tam nezažil, že by nefoukalo, takže čepici  

s sebou, do baťohu svačinu a pití a dobrou náladu a foťák taky. Autem z Města 

Albrechtic vyrazíte směrem na Holčovice. Za Hynčicemi si dobře hlídejte 

odbočku doprava směr Valštejn, a pak stále nahoru po trošku horší cestě směr 

Kraví hora. Někde odstavte auto, ale pozor na vojenskou základnu. Jezdí tam 

vojáci, tak raději mimo cestu. 

Kdo má rád buřty, na Kraví hoře je i posezení a ohniště, ale jestli Vám bude 

foukat a budete mít velký hlad, sníte je i za studena :) Cesta na Kraví horu a dál 

na Solnou horu je lemována nádhernými výhledy do kraje, na Jeseníky,  

do Polska a je vidět i Krnov. Neznám hezčí remízky a pastviny, než ty na Kraví 

hoře. Však se podívejte sami, jak barevný je tam podzim.  

Půjdete-li stále dál po žluté značce, dojdete po nenáročné asi 4 km túře lesy  

a loukami na Solnou horu 868 m. Cestou se Vám otevře výhled na Janov  

a Polsko. Ze Solné hory se můžete vrátit zpět tou samou cestou po žluté, 

anebo po modré a pak zelené. Na zelené stezce můžete prozkoumat ruiny 

zaniklé vesnice Kraví Hora. Trasa je pohodlně sjízdná i na kolech, ale opravdu 

jen na těch horských a rozhodně počítejte s tím, že pokud před tím pršelo a vy 

nemáte blatníky, budete mít mozaiku i na zádech. :) 

Tak jestli se o víkendu budete nudit, už víte, kam vyrazit. Tento výlet můžete 

podniknout kdykoliv. Stojí to vždy za to!   

 
Lukáš Ircing, 3. A 

 

 

 



 
 

UDĚLEJ SI S NÁMI … 
 

Krmítko pro ptáčky z PET láhve 

 

Krmítko si můžete jednoduše vyrobit. Nejjednodušší a nejrychlejší je vzít 

prázdnou PET láhev o objemu 1,5–2 litry. V dolní části cca 5–10 cm ode dna 

udělejte na boku alespoň 8 cm vysoký a 6 cm široký otvor. Aby hrany nebyly 

ostré, můžete je oblepit izolepou nebo opálit třeba svíčkou či zapalovačem,  

aby se zakulatily. Zavěste za hrdlo láhve, potom nasypte krmení -  třeba 

slunečnicová semínka.  

 

Inspirovat se můžete krmítky, která vyrobili žáci společně s paní učitelkou Lídou 

Grčkovou.                                                             

 

 



 
 

NĚCO PRO POBAVENÍ 
Vtipy 
Domlouvají se zvířata v lese, že pojedou na výlet.  

Vedoucí lev, říká: „Nezapomeňte si vzít svačinu.“ 

Žába na to: „Nezapomeňte si vzít svačinu.“ 

Lev: „… a pláštěnky.“ 

Žába: „… a pláštěnky.“ 

Když se to opakuje ještě párkrát, lev se naštve a říká: „A ta zelená potvora 

zůstane doma!“ 

Žába: „Chudák krokodýl, on se tak těšil…“ 

 

Paní učitelka se ptá Pepíčka:  

„Když ti dá maminka jednu žvýkačku a tatínek dvě, co budeš mít?“ 

„Prosím, svěží dech.“ 

 
Znáte také nějaký dobrý vtip? Podělte se s námi a pošlete jej na adresu  
soutez@zsma.cz 

 
Pohádkový kvíz 
Jaké řády dostal hlavní kuchař v pohádce Princezna se zlatou hvězdou? 

a) Zlaté vařečky, tlačenky, myšího kožíšku 

b) myšího kožíšku, zlaté vařečky, šunky 

c) polévky, zlaté vařečky, tlačenky 

 

Jací nápadníci se ucházeli o Elišku z pohádky Princezna ze mlejna? 

a) knížepán, čert, vodník 

b) Jindra, čert, knížepán 

c) vodník, sluha, Jindra 

 

Který císař vystupuje v pohádce Císařův pekař a Pekařův císař? 

a) Ferdinand I. 

b) Rudolf II. 

c) Karel IV. 
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Jak se jmenoval Popelčin kůň v pohádce Tři oříšky pro popelku? 

a) Jirášek 

b) Jarášek 

c) Jurášek 

 

Podoba a název sáněk z pohádky Mrazík. 

a) kočičí, samoběžky 

b) prasečí, samochodky 

c) prasečí, samotišky 

 

Jaké kalhoty nosil Pó v pohádce Kungfu Panda Legendy o mazáctví? 

a) riflové 

b) tlusté, děrované 

c) bambusové 

 

Jakého mazlíčka měl Spongebob? 

a) hvězdici Sam 

b) plyšáka 

c) šneka Gerryho 

 

Správné odpovědi odešli na soutez@zsma.cz a získej sladkou odměnu. 

 

Honza Handlíř, 4. B 

Vybarvi a dokresli obrázek  
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Vylušti si zimní tajenku 

              
1. 

   
            

    
2. 

     
          

   
3. 

     
          

   
4. 

     
          

   
5.               

      
6. 

   
                    

              1. Černý pták -  přilétá k nám na zimu 
        2. Malý most 

            3. Řeka, která vzniká soutokem Černé a Zlaté Opavy 
      4. Druh luštěniny 

           5. Dřevěná tyčinka s červenou hlavičkou 
        6. Hlavní město Slovenska 

          Lukáš Ircing, 3. A 

Najdi 14 rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Škroch, 4. B 



 
 

UVAŘ SI S NÁMI… 

Tortilla s kuřecím masem 

Co budete potřebovat: tortilly, kuřecí prsa, sójovou omáčku, oblíbené koření, 

sůl, olej, okurku, rajče, papriku, tatarskou omáčku. 

Postup: Maso si očistíme a nakrájíme na nudličky. Dáme do misky, přidáme sůl, 

oblíbené koření (gyros, grilovací koření…), sójovou omáčku a 2 lžíce oleje. 

Necháme odležet v lednici. Nakrájíme si zeleninu, kuřecí maso si dáme  

na rozpálenou pánvičku a opékáme do měkka (alespoň 10 minut). Potom si 

nachystáme tortilly, trošku je navlhčíme a dáme na chvilku do mikrovlnky  

nebo na pánev.  

Konečná příprava: Na talíř si dáme tortillu, namažeme tatarkou, rozložíme 

opečené maso a zeleninu. A nakonec stylově zabalíme.  Dobrou chuť!                       

Matěj Juráň, 7. B 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za spolupráci děkujeme: panu Jaroslavu Hrubému, panu Rostislavu Královi  

a paní učitelce Janě Pokorné 

Časopis připravili: Matěj Juráň, Jan Handlíř, Lukáš Ircing, Leona Dragoszová, 

Robert Škroch. 

 

ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál 

prosinec, leden 2016/2017 

 


