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      1. Něco málo o UFO … připravil pro vás Luky 

 

Kromě několika pasáží z historických textů, které jsou interpretovány jako popis 
setkání člověka s UFO, vzrůstá silně zájem veřejnosti o tyto jevy v období po 2. světové 
válce. Zpočátku je centrem hlášených pozorování především oblast USA, postupně jsou však 
hlášena pozorování UFO prakticky ze všech oblastí Země. Do současnosti je zaznamenáno 
několik desítek tisíc hlášení o setkání s UFO. 

Novodobá éra UFO začala v roce 1947. Toho roku americký obchodník Kenneth 
Arnold letěl 24. června svým soukromým letadlem nedaleko hory Mount Rainier ve státě 
Washington. Nahlásil, že spatřil devět velmi jasných objektů letících neuvěřitelnou rychlostí 
před štítem hory Rainier směrem k blízké hoře Mount Adams. Jeho pozorování získalo 
vzápětí velký ohlas ve sdělovacích prostředcích. Arnold později o objektech řekl, že letěly 
jako talíře, když je hodíte nad vodu, že byly ploché jako pekáč na koláče, že měly tvar 
půlměsíce, vpředu oválného a vzadu vypuklého a že vypadaly jako velký plochý disk. Tento 
jeho popis vedlo k lidovému označení neznámých létajících strojů jako létajících disků či 
létajících talířů. 

Patrně nejdiskutovanější případ je z 2. července 1947 z města Roswellu v Novém 
Mexiku v USA. Na obloze byl tehdy pozorován předmět ve tvaru disku a místní farmář prý 
poté našel na svém pozemku vzdáleném asi 110 km od Roswellu pole trosek neznámého 
původu. Oznámil svůj nález policii, která společně s armádou místo obklíčila, trosky odvezla 
na neznámé místo a snažila se celou věc utajit před sdělovacími prostředky. Ještě dlouhá léta 
poté se v novinách objevovaly články, které přinášely výpovědi „svědků“ kteří se údajně 
podíleli na výzkumu vraku i mrtvé posádky létajícího talíře prováděném na letecké základně 
Wright Field v Daytonu. Událost se stala námětem několika knih i filmové předlohy, avšak 
americká armáda dodnes celou záležitost kategoricky popírá a prohlašuji ji za výmysl 
novinářů. 

Neidentifikované létající objekty se obecně třídí do několika skupin: 

• UFO diskovitého, oválného nebo talířovitého tvaru (Létající talíře) 
• UFO trojúhelníkového tvaru (Černé trojúhelníky) 
• UFO podlouhlého válcovitého tvaru (Doutníkové UFO) 
• UFO jiných tvarů (bumerangový, sférický, diamantový, srpovitý, vejčitý, kulový (foo fighter)  
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2. Vyhlášení soutěže na téma UFO 

Možná už měl někdo z vás někdy pocit, že vidí na nebi Ufo nebo Ufona a třeba měl taky nějáký 
podobný sen. Ti kteří se nestyděli a rádi soutěží nám napsali příběh nebo nakreslili tématický obrázek.  

Příběh, který získal 1. místo si přečtěte a na nejlepší obrázky se podívejte i vy: 

Ufo, pro lidi neohrožující mimozemštan - existuje? neexistuje? Pro nás poněkud zvláštní otázka. Ufo 
podle mě existuje. Je to malý létající človíček v mracích, objevující se jen zřídka. Můj budoucí kamarád 101 
Mrňous je zelený, žijící na daleké planetě Mafii Ufo. Přestože je tato planetka vzdálená od Země 68 miliónů 
kilometrů, občas se stane, že nějaký Ufon je viditelný i ze Země jako několik drobných vloček, kapek deště, či 
jiných úkazů. Na planetce Mafie Ufo každý Ufon vykonává svoji práci. Jeden se stará o vodu, druhý o jídlo a pár 
dalších o bezpečí. Avšak vykonávají mnohem těžší práce /ošetřuji ufa, uklízí aj./.  

 

  

Příběh Ufa 101 Mrňouse: Byl jsem ještě malý Ufánek, když se mí rodiče chtěli podívat na Zemi. Vyfotili 
ji a od té doby byl každý z nich zajat v malé Africké tlupě harfa. Byli v kleci a nemohli se dostat ven, byla to 
necivilizovaná tlupa. V kleci žili asi 10 let a potom je utýrali. Konec poněkud smutný, že? A jak asi musí být 
Mrňouskovi 101??          
           P. Křístek, 6. tř. 

 

 

2. místo – T. Durajová 1. tř. 

 

 

 

 

 

 

 

3. místo – A. Novotná, T. Janek, M. Pešková 3 tř. 
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3. Soutěž pro bystré hlavy…první tři, kterým se podařilo přesně zapsat ufounsky zašifrovaný text a byli 
nejrychlejší:  

1. Pavel Chechelský /7. tř./ 

2. Jiří Beseda /6. tř./ 

3. René Palo /6. tř./    

další řešitelé: Petra Besedová, Lukáš Nacházel, Kristýna Pavlisková, Simona Křížková, Marie Kupčíková, 
Míša Šrubařová, Veronika Kupčíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení ze Země: Tato zpráva slouží k prokázání toho, 
jaké úžasné věci naše mysl dokáže! 

Ohromující věci! 
Na začátku to bylo těžké, 

ale na této řádce to tvá mysl čte automaticky, 
bez přemýšlení. Buď pyšný. 

Jen někteří lidé to dokáží přečíst. 
Prosím pošli dál, pokud to přečteš. 

Všichni, kteří jsou hraví a přišli s textem byli odměněni. Děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!! 

Na louce přistálo UFO a vystoupili z něho dva mimozemšťané. Vidí strakaté zvíře. Hledí do příručky: 
kráva-pije vodu, dává mléko. Vzali ji k potoku, jeden jí strčil hlavu do vody, druhý nastavil vzadu 
misku. Po chvíli krávě vypadl od ocasu lívanec rovnou do misky. Na to první mimozemšťan: "Zvedni jí 
hlavu výš, zatím bere ze dna bahno." ☺☺☺ 

Co má společného UFO a chytrá blondýnka? O obojím se částo mluví, ale nikdo to ještě opravdu neviděl.  

"Pane doktore, můj muž si myslím, že je UFO."  

"Hm. Tak ho ke mně pošlete"  

"Dobře. A kde tady může přistát?"☺☺☺☺ 

Víte, jak se směje UFO? No přece od UFA k UFU! 

Blondýnka se ptá Ufona: „Pane Ufone, dostanu se tudy na vaší loď?" Ufon odpoví: ne.                            
A druhá blondýnka se zeptá": A já?" ☺☺  

Úkol pro V45: 
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 4. Ufo v naší družince – neoceněné obrázky 

Protože se do soutěže o obrázek UFO zapojilo hodně žáků a všechny obrázky by se nám sem nevešly, 
vybrala redakční rada školního časopisu tyto pěkné. Za dalším obrázky děkujeme!!! 

                         

                                                                                    D. Richter -1. tř. 

      M. Buzková – 1. tř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         N. Hipíková – 3. tř. 

                                                 E. Vémolová – 5. tř.  

 

 

A. Sochová – 1. tř. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     V. Janková – 1. tř. 
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5. Duchovní okénko otce Jiřího      

Plány na prázdniny 

 
O prázdninách se toho dá dělat spousta. Například jezdit na výlety. Jenže, ne vždy to vyjde tak, jak 
jsme si to naplánovali. 
 
Štěpán s Hankou se moc těšili na výlet, který jim rodiče slibovali už dlouho. Konečně ten den přišel. 
Děti ráno vstávaly samy, byly převlečeny rychle a už pobízely tatínka, aby šel. Vtom zazvonil mobil. 
Tatínek ho vzal a z tónu řeči hned děti poznaly, že volají z práce. Tatínek jim cosi pořád vysvětloval,  
ze zásuvky vytahoval papíry, hledal v nich, četl a zase něco vysvětloval. Hanka i Štěpán na něj byli 
hrdi, protože měl na starosti velký kus továrny, ale teď se jen se strachem dívali na hodiny. Když 
tatínek konečně domluvil, vyběhli na nádraží. Maminka jim jen stačila zamávat. Přes všechen spěch 
však doběhli na nádraží ve chvíli, kdy se vlak rozjížděl. Oba se málem rozplakali a doma se smutek 
změnil ve vztek. Štěpán bouchal dveřmi a Hanka brblala na tatínkovu práci. 
Najednou znovu zazvonil mobil. „Už zase! Copak neví, že máme prázdniny?“ brblala Hanka a zalezla 
do pokojíčku. Ale tentokrát volal někdo jiný. „Strejda volal, že jede kolem“, oznamuje maminka, „veze 
štěňata, a ptá se jestli se má stavit, abyste si nějaké vybrali, když vám to slíbil…“  „Hurá“, zavolaly děti 
společně a rovnou utíkaly ke dveřím. 
Večer, když se modlili, přidal Štěpán jedno nezvyklé poděkování: „Bože, děkuji Ti, že nám dneska ujel 
vlak, protože jsme tak mohli dostat štěně. Ty to s námi myslíš vždycky dobře.“ 
 
Přeji vám pěkné prázdniny a nebojte se toho, že všechny plány nám nevyjdou!  
 
o. Jiří Ramík 

 

Staré přísloví: 
 

Co Bůh dělá, …. (tajenka)   
 
 

    1       

     2       

  3         

       

    5    

    6     

    7         

    8 
 

      

    9      
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6. A kam letos vyrazily nebo vyrazí jednotlivé třídy na výlety?    

1. Javorník – prvňáci se chystají na velký pochod, budou startovat vlakem z Kopřivnického nádraží… 

 

2. Pstruží – celý pobyt bude v duchu příběhu Narnie 

3. Teplice, Helfštýn, Zbrašovské jeskyně 

 

            

4. Pstruží   

 

    

                   Obec Pstruží 

 

5. Teplice, Helfštýn, Zbrašovské jeskyně  

 

6. Teplice, Helfštýn, Zbrašovské jeskyně 

                                                                                                            Helfštýn 

 

 

7. Vanaivan Kopřivnice    - lanové a relaxační centrum Skautů 

 

 

 

8. Kletné a kolektivní hry na stmelování kolektivu 

 

 

 

9. Praha – chystají se na návštěvu našeho hlavního města, ta bude přínosná zejména pro ty, kteří zde ještě 
nebyli a možná ochutnáme také plavbu na Vltavě… 

 

 


