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Rozhledna Háj 
 
Rozhledna Háj je 29 m vysoká dřevěná věž ležící na stejnojmenném kopci Háj (631 m n. m.), též 
zvaném Senová. Název vrchu pravděpodobně vznikl z německého Heukoppe (Heu=seno), který byl 
zkomolením původního názvu Háje. Na rozhledně se ve výšce 24 m nachází plošina nabízející výhled 
na Šumperk, Hanušovickou vrchovinu, Rychlebské hory, Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, a pokud 
počasí přeje a je dobrá viditelnost, je šance dohlédnout až na hrad Bouzov nebo na Svatý kopeček u 
Olomouce.  
Abyste to vše mohli zhlédnout, musíte vyjít 135 schodů. Za vstup se platí 20 Kč a studenti a děti platí 
jen 10 Kč. Rozhledna je až na měsíc prosinec a některé dny v týdnu otevřena celoročně…  
Za podpory klubu československých turistů se začala stavět roku 1933 a dostavěna byla 17. 6. 1934. 
Nesla jméno politika M. R. Štefánika, tedy Štefánikova věž. Po Mnichovské dohodě padla do rukou 
Němců a ti ji za války používali jako leteckou pozorovatelnu.  
V roce 1953 nebyl opraven bleskosvod a rozhledna po zásahu bleskem vyhořela. Návrhy na obnovu 
zazněly v 70. letech, ale bohužel se neuskutečnila. Až 28. 9. 1997 byla zcela nová rozhledna 
slavnostně otevřena! 

Jaromír Černohous, G1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mistrovství světa v hokeji 

Bylo to 84. mistrovství. Konalo se od 21. 

května až do 6. června 2021. Původně se mělo 

hrát v Bělorusku, ale z politických důvodů se 

jako pořadatel nabídlo Lotyšsko. Byl to první 

šampionát bez diváků. 

Česká reprezentace 

Náš tým neměl světlý začátek. Od roku 1991 

to byl nejhorší start. Totéž platilo v zápasu se 

Švýcarskem, protože jsme po 15 letech 

dorovnali největší prohru. 

Velká Británie 

Britové se poprvé v historii dostali do 1. divize, 

která je proslulá nejlepšími týmy (např. Česko, 

Švédsko, Rusko…). 

Italové a COVID-19 

Kuriozita, která se stala italské reprezentaci, je 

smutná, ale i pobaví. Na letišti se při testech 

našlo 15 pozitivních hráčů. To je z hokejového 

hlediska více jak polovina týmu. 

A jak to vše dopadlo, již víte?!? 

    Matyáš Koutný, G1
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Most Overtoun 

Most Overtoun, nebo také místo psích 

sebevražd, se nachází ve Skotsku . Za 50 let 

zde ukončily svůj život stovky psů. Všichni 

vyskočili z jednoho místa, a to z pravé části 

mostu. Někteří mají za to, že vše začalo díky 

jistému Kevinu May, který na tomto mostě 

vyhodil svého dvouletého syna v domnění, že 

je posedlý ďáblem. Jiní mají za to, že psy 

z mostu láká jakýsi zvuk, který slyší jenom naši 

čtyřnozí kamarádi. Odborníci na akustiku zde 

však nic nenašli. Nejpravděpodobnější je, že 

psy láká vůně norků, kteří žijí pod mostem. 

Otázka však zůstává, proč všichni skočili 

z jednoho místa?   
    Nela Michalová, G1

    zdroj: IDNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vtipné básničky 1 

Básničky, u kterých se zasmějete, takto by se mohl uvést nový, vícedílný text. Paní učitelka Eva 
Pálková dala za úkol naší Primě, abychom přepsali básničku z čítanky (ta je vypsána níže) a jakkoli 
předělali pro měsíc květen – poeticky, anebo legračně, ale i v podobě nonsensu… Příjemné počtení 
přeji… 

Josef Turek, G1 

 

Originální báseň  

Je prosinec a vrabec prosí 
mějte lásku v duších 
a listonoši klapky nosí 
na promrzlých uších 
 
Spí včelí úl 
spí bílá zahrada 
spí světa půl 
mráz řeku opřádá 
 
Slyš koledu si dítě zpívá 
hlas má trochu tklivý 
však v jablku se hvězda skrývá 
budeme dlouho živí 
 
Postůj chvíli budeš bílý  
protože se krásně chumelí 
Bílou plání pán a paní 
do lesa si vyšli na jmelí  
 
Je prosinec a vrabec prosí     

mějte lásku v duších 

Zdeněk Svěrák 

 
 
 
Květen 
 
Je květen a vrabec klábosí 
mějte klobásy v uších 
a listonoši párky nosí 
kolem červených očí 
 
Křičí včelí úl  
křičí zelená zahrada  
křičí světa půl  
křik řeku spořádá 

 

 

Květen ve škole  
 

Je květen a žáci prosí -  
mějte trpělivost v srdcích, 
a učitelé známky trousí,  
všichni se na prázdniny těší. 
 
Klepe se celý stůl, 
žádá paní Pálková: 
„Chci úkol tvůj, 
jinak tě pochvala nečeká!” 
 
Slyš, taháky si dítě chystá, 
použije je již brzy, 
a jednička bude jistá, 
však jeho to stejně mrzí. 
 
Uč se více, nebuď blbý, 
potěš své učitele, 
ať jsou déle živí 
a dožijí se dovolené. 
 
Je květen a žáci prosí -  
mějte trpělivost v srdcích! 

 
  Nikola Ščučková, G1 

 
 
 
Slyš čokoládu si dítě chrání 
hlas má trochu zuřivý 
však v košíku se nic neskrývá 
budem chvíli bručiví 
 
Postůj chvíli nebuď shnilý 
protože stojíš pod jedlí 
Žlutým polem paní s pánem 
do lesa si vyšli za balvanem 
 
Je květen a vrabec klábosí  
mějte klobásy v uších 
 

Matylda Kaňáková, G1 


