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Čas letí jako splašený kůň a my se opět hlásíme. Je tu krásné jedenácté číslo našeho školního časopisu. Dvě jedničky vedle sebe, to 
vypadá slibně nejen v žákovské knížce. Tak se pusťte do čtení. A kdo nenajde článek, básničku nebo obrázek od sebe, bere to jako 
výzvu do dalšího čísla. Jinak se vracíme, dá se říct, k tradičnímu stylu. Takže uvnitř najdete rubriku Půlrok v naší třídě, comeback 
básnické soutěže, hádanky, pozdravy, rozhovory a vydařené práce žáků školy. A tisk? Tradičně od dobré duše Andrey Žákové. 
Děkujeme moc. 

 

UŽ JSME ZASE ZA PŮLKOU 
aneb Jak a s jakou letos pro pololetní 

vysvědčení… 
 
Jak? S květinou a šálou. S jakou? No přece 
hrdě. Vždycky může být líp, ale taky 
vždycky může být hůř. A na co zbytečnou 
skromnost. Všichni jsme dobří žáci. Někteří 
dokonce dost dobří. 

 
„Květina a 
šála? 
...to abych se jít 
do školy zas 
bála. 
A já to všem 
vytmavím,  
květinu si 
vyrobím 
a že na to mám,  

šálou 
zamávám... 
 

DOPIS OD VINCENTA 
Posílám Vám velký pozdrav od Vincenta. Doufáme, že se máte 
dobře, Vincent a jeho rodina se mají 
také dobře. Děkuje vám za všechny 
věci, které jste mu poslali, je velmi 
šťastný a my ho také povzbuzujeme 
v jeho těžké práci ve škole. Složil 
pololetní zkoušku a jsme šťastní, že se 
zlepšuje v práci. Rozumí otázce a 
dokonce na ni správně odpovídá. Také 
si půjčuje knihy ze školy, aby mohl 
studovat doma. Vincent rád hraje ve 
škole fotbal. Prosí, jestli byste mu 
mohli poslat balón, aby si s ním mohl 
hrát. Rád se přátelí s ostatními dětmi ve 
škole i doma. Opravdu si společně 
hrají. V naší zemi teď máme zkušenosti 
s chladným obdobím a lidé jsou vždy v objemném a teplém 
oblečení. Rád pomáhá s domácími pracemi a pomáhá udržovat a 
starat se o zvířata. Jeho rodiče jsou šťastní, protože poslouchá 
to, co je mu řečeno. Také ho povzbuzují v jeho těžké práci ve 
škole. 
Napsáno za Vincentova otce, Mary Giretty Awino 

překlad 9.A
 

 

DÁREK PRO RADOST 
 

Už snad ani nikdo nedopátrá, jakou cestou tenhle nápad přišel. Ale je moc fajn, že se objevil. Žáci druhého stupně a pátých tříd vyráběli 
v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a ve volném čase dárky. Těmi chtěli potěšit děti v Dětské nemocnici, kterou asi každý 
z nás nejednou navštívil. Pracovali na tom střídavě dva měsíce a vznikly tři pořádné krabice sluníček, maňásků, figurek, prasátek a 
veselých krabiček s překvapením. Protože do nemocnice nemůže přijít celá třída bacilů, zastoupili všechny vyrábějící dva členové 
Žákovského parlamentu Veronika Bilíková z 8.A a David Broďák z 9.A.  
S potěšením uveřejňujeme tento nečekaný dopis, který nám udělal velkou radost. Tradice byla zahájena. Za rok akci zase moc rádi 
zopakujeme. 
 

Vážení přátelé, 

v pondělí 17.12.2012 jsme měli na našich odděleních Kliniky dětské 

chirurgie, ortopedie a traumatologie velmi milou návštěvu. Byli jí žáci 

vaší školy a přinesli nemocným dětem vlastnoručně vyrobené dárky. Naše 

pracoviště pečuje zejména o náhle zraněné nebo nemocné děti, které jsou 

akutně vzniklou situací velmi stresovány a zejména v předvánočním čase 

nesou hospitalizaci velmi těžce. Návštěva vašich dětí jim umožnila 

zapomenout alespoň na chvíli na psychickou zátěž spojenou s nemocí a 

připomenout si blížící se Vánoce.  

V období různých křivd a špatností je velmi potěšující, že jsou mezi námi 

děti a jejich učitelé, kteří sami od sebe umí přinést radost jiným dětem a 

dospělým. Musím přiznat, že si nepamatuji, že by žáci nějaké školy donesli 

dárky k nám do nemocnice. Poděkujte tedy prosím za nás všem 

zúčastněným dětem i pedagogům, třeba jsme tím zahájili pěknou tradici. 

S přáním krásných vánočních svátků 

Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.  
zastupující přednosta KDCHOT FN Brno 

© BB 

© ACh © ACh 
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JAK JSME OMYLEM VYHRÁLI SOUTĚŽ 
 

Velkým překvapením a výzvou byla soutěž, kterou v červnu 2012 vyhlásil Kaprálův mlýn. Výhrou v této soutěži byl ekologický 
vzdělávací program na Kaprálově mlýně v hodnotě až 20.000 Kč. Šlo o to odpovědět na minimálně jednu ze dvou otázek. První 
otázka zněla: „Kolik registrovaných vchodů do jeskyní se nachází v okruhu 1500 metrů od dolní brány Kaprálova mlýna?“. Druhá 
otázka byla tipovací: „Kolik škol se zúčastní této soutěže?“ Na konci září (po návratu ze seznamovacího pobytu na Kaprálově mlýně) 
jsme se rozhodli do toho jako třída jít. 
 
První otázka se zdála jednoduchá - najít mapu, vypočítat měřítko, udělat kružnici, spočítat jeskyně v kružnici. Ale bylo to složitější. 
Podrobnou mapu se všemi vchody do jeskyní (ze zbrusu nové publikace Jeskyně v povodí Říčky) jsme sice získali, ale chybělo na ní 
měřítko. Vzdálenosti jsme nakonec vypočítali podle www.mapy.cz. Náš výsledek byl 26 jeskyní. Avšak běda! Až po odeslání tohoto 
výsledku jsme se dozvěděli, že na digitálních mapách funguje měřítko jinak a že správná odpověď zní „2“. Druhou - tipovací - otázku 
jsme opravdu tipli. Každá skupina ve třídě si napsala nějaké číslo a z těchto šesti čísel jsme udělali průměr. Naší odpovědí bylo „56 
škol“. Vůbec jsme netušili, že tato otázka nás zachrání, protože jsme byli ze všech škol nejblíže správné odpovědi, která zněla „35 
škol“. A tak jsme tuto soutěž vyhráli. U otázky, kde jsme jeli „na jistotu“, jsme byli úplně mimo a u otázky, která už nás tak 
nezajímala, jsme byli nejpřesnější. Nevím proč, ale zdá se mi to povzbuzující. Možná proto, že jde vidět, že každá snaha se vyplácí, 
ale někdy úplně jinak, než jak bychom si představovali. V březnu 2013 se tedy těšíme na ekologický vzdělávací program na Kaprálově 
mlýně.  

Martina Fránková, třídní 6.A 
 

 

PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ 
 

PŮLROK V PRVNÍCH TŘÍDÁCH 
 

První den školy nás přivítali naši andělé z deváté třídy, kteří 
nás doprovodili do školní jídelny. Tam nás přivítali páni 
starostové, poté jsme se přesunuli i s anděly do své třídy. 
Začali jsme se učit číst, psát, počítat – nejvíce nás baví psát do 
Písanky a malovat. V září jsme se seznamovali se školou a 
zvykali si na nový režim, navštívili jsme naše kamarády a 
sourozence ve školce. V říjnu nás čekalo velké překvapení 
v podobě Helloweenu. Téměř celý den jsme se učili jen 
anglicky, ráno jsme pracovali i na počítači, kde jsme si 
vyřezávali vlastní dýně. Mohli jsme přijít oblečení jako různá 
strašidýlka, i paní učitelky se zamaskovaly. Na konci listopadu 
jsme jeli do Divadla Bolka Polívky na představení Spejbl a 
Hurvínek. Ty loutky 
byly vážně 
opravdové. S pomocí 
Zdeňky a Marcely 
jsme vytvořili 
rodičům dárek na 
Vánoce – keramický 
svícen ve tvaru 
stromečku. 
Začátkem prosince 
nás navštívilo divadlo 
Slunečnice. S herci 
jsme si zplna hrdla 
zazpívali spoustu vánočních koled, připomněli nám 
předvánoční zvyky a tradice. 5. prosince jsme se trošku báli – 
škola se proměnila v nebe a peklo, Mikuláš, čerti i andělé nás 
přišli navštívit až do třídy. Dostali jsme od nich perníček a 
pustili jsme se do Mikulášských dílniček a Čertí školy. O pár 
dní později konečně napadl sníh a my jsme místo tělocviku 
vyrazili bobovat, to byla paráda! Taky se nám líbily vánoční 
dílny, které byly připravené jedno odpoledne ve školní jídelně. 
Po Vánocích se do hodiny přišli podívat předškoláci, tak jsme 
se jednu hodinu učili s nimi, aby věděli, co je ve škole čeká a 
nemine… 

1.A a 1.B 
 

JSME DRUHÁCI 
 
Čas letí příliš rychle. Zážitky se nám od září pletou trochu 
dohromady. Na škole v přírodě jsme hráli hry (Nela) a měli  

 
stezku odvahy (Alice, Terka U.). Na výstavce knih jsme si 
mohli objednat knížky. Já jsem si vybrala knížku Tajemná 
kočka (Anetka M.). V místní knihovně jsme byli pasováni na 
čtenáře (Eva, Nikol D.). Do divadla Bolka Polívky jsme jeli 
na Spejbla a Hurvínka (Nikolka R., Samir). Do třídy přišel 
Mikuláš s čerty a anděly (Denis, Anetka K.). Do soutěže jsme 
vymýšleli báseň o vesmíru (Káťa P.). Byli jsme bobovat 
(Tom P.). Ze všeho nejvíce se nám asi líbila Sněhulína a 
Bambulín na školním představení v jídelně. Těšíme se na 
Vánoce a na všechno další, co školní rok přinese. 

2.A 
 

CO SE LÍBILO 2.B 
 

Rád vzpomínám na školu v přírodě (Tom Vítek). Líbilo se 
mi, jak jsme zkoušeli Hláska na písmenko A (Terezka 

Petrášová). Líbilo se mi, jak jsme v tělocvičně šplhali. Ráda 
vzpomínám na to, jak jsme byli v divadle na Hurvínkovi a 
Spejblovi (Vendulka Novotná). Líbilo se mi, jak jsme 
vyráběli ozdoby na stromeček (Karolínka Vágnerová). Líbilo 
se mi, jak jsme byli se školou na stezce odvahy (Nicol 

Putnová). Mně se líbilo, jak jsme měli polštářovou párty. 
(Tom Vintr). Mám ráda divadlo legračních loutek Spejbla a 
Hurvínka. A moc jsem se nasmála u Hurvínka, který byl moc 
legrační (Lucka Strmisková). Mně se líbilo, jak jsme skákali 
přes švihadlo (Sam Najvar). Líbilo se mi, jak jsme byli na 
Hurvínkovi (Kája Radkovský). Ráda vzpomínám na to, jak 
jsme dělali ozdoby na stromeček (Sandra Mračnová). Líbilo 
se mi, jak jsme jeli na školu v přírodě (Dan Hladilín). Líbilo 
se mi, jak jsme byli na divadle Spejbl a Hurvínek. Jak 
Hurvajs vylézal z jámy odpadků (Lukáš Zaduban). Líbilo se 
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mi, jak jsem jel na 
školu v přírodě a 
Spejbl a Hurvínek 
(Patrik Svoboda). 
Rád vzpomínám 
na to, že jsme byli 
na divadle 
Hurvínek a líbilo 
se mi, bylo to 
vtipné (Míša 

Kos). Líbilo se 
mi, jak jsme hráli 
na škole v přírodě 
fotbal (Vojtík 

Brzobohatý). Ráda vzpomínám na paní učitelku a na kamarády 
(Katka Kopecká). Líbilo se mi, jak jsme byli v kině (Filípek 

Vítek). Líbilo se mi, jak Vendulka přinesla do školy stromek 
(Kačka Kochová.) Rád vzpomínám na divadlo Spejbla a 
Hurvínka (Máťa Essender). Líbilo se mi, jak jsme byli se 
školou na stezce odvahy (Anetka Zadubanová). Líbilo se mi, 
jak jsme dělali ozdoby na stromeček (Deniska Kopecká). Líbilo 
se mi, jak jsme byli se školou na Spejblovi a Hurvínkovi 
(Beatka Poláčková). Líbilo se mi, jak jsme ve škole v přírodě 
nosili vodu a jak jsme chodili na procházku (Valentinka 

Golovinova). 
 

CO NOVÉHO U TŘEŤÁKŮ 
 

Od začátku roku jsme rozděleni na dvě třídy. Zdá se nám to 
teď mnohem lepší, protože máme víc místa, hrajeme víc her a 
paní učitelka na nás má víc času. Ve třetí třídě se vůbec 
nenudíme. V matematice hrajeme Pošťáka a tím si zkoušíme 
násobilku. V tělocviku byla Mikulášská soutěž ve šplhu. Ve 
výtvarce jsme sháněli informace o Josefu Ladovi a vystavovali 
pravé ladovské Vánoce. Před Vánocemi jsme byli v kině na 
Legendární partě, společně zpívali u stromečku a rozdávali si 
dárky. Taky jsme byli bobovat. V naší třídě je zábava. Těšíme 
se na vysvědčení, plavání a školu v přírodě. 

Simona Zezulková a Kateřina Divácká, 3.A 
 
Moc se nám líbilo představení o Spejblovi a Hurvínkovi. Tady 
je krátká reportáž Elišky Růžičkové:  
Ve čtvrtek 22.11. 2012 
jsme byli v divadle Bolka 
Polívky na představení o 
Spejblovi a Hurvínkovi. 
Bylo to o tom, jak šli 
Hurvínek s Máničkou, 
Spejblem, Kateřinou a 
Žerykem stanovat do lesa. 
Nejvíc se mi líbilo, jak učil 
Spejbl Hurvínka a 
Máničku zatloukat kolíky 
do země, aby postavili 
stan. A jak jim to ukazoval, tak při tom padal na zem. A 
Hurvínek s Máničkou taky padali, protože ta kladiva byla 
těžká.Úplně na konec vystoupili loutkoherci se svými loutkami 
na jeviště a my jsme viděli, jak herci mluví jako Spejbl a 
Hurvínek a zároveň pohybují s loutkami. Bylo to zajímavé, 
protože třeba v televizi to vidět není. Tam jsou jen loutky. Celé 
se mi to moc líbilo. 
 

MY JSME ŽÁCI 3.B 
 

Za poslední pololetí jsme si užili spoustu akcí. Zhlédli jsme 
dvě divadelní představení, navštívili jsme výukový program 
„Špetka domácí ekologie“ v Rozmarýnku, měli jsme celkem tři 

třídní projekty, pouštěli jsme draky, které jsme si sami 
vyrobili, byli jsme bobovat a další. 
A na co nejraději vzpomínají jednotliví žáci? Sandra: „Líbilo 

se mi divadelní představení Předvánoční čas a třídní oslavy 

narozenin.“ Štěpánek: „ Nejraději vzpomínám na pouštění 

draků. Mám rád, když se neučíme a můžeme si o přestávkách 

hrát s molitanovým míčkem.“ František: „Moc se mi líbil 

Halloween a vydlabávání dýní.“ Maruška T.: „Mám ráda  

 

oslavy narozenin, třídní knihovnu a líbí se mi naše kronika.“ 

Honzík: „Nejvíce se mi líbí oslavy narozenin spolužáků.“ 
Kateřinka: „Mám ráda učení, hry a ráda vzpomínám na 

projekt Halloween.“ Magdalenka: „Ve třídě se mi líbí, že 

máme vánoční stromeček a adventní kalendář. Nejraději 
vzpomínám na pouštění draků, Mikulášský šplh a 

představení Předvánoční čas.“ Ríša: „Rád vzpomínám na 

oslavu mých narozenin, Mikuláše, pouštění draků a divadelní 

představení.“ Nikolka: „Líbil se mi projekt Svatý Václav.“ 
Dan: „Mám rád oslavy narozenin.“ Anetka: „Líbí se mi náš 

vánoční stromeček, adventní kalendář a moc se mi líbil 

Mikulášský šplh.“ Maruška G.: „Nejvíce se mi líbilo 

divadlo.“ Tom: „Nejraději vzpomínám na divadlo Bolka 

Polívky a představení Hurvínkovo dobrodružství.“ Adélka: 
„Líbí se mi různé akce třídy – hodiny, výlety, procházky a 

nejvíce se mi líbí tělocvik a Čítanka.“ Kája: „Moc se mi 

líbila oslava mých narozenin a projekt Halloween.“  
třída 3.B s paní učitelkou Novotnou 

 
PŮLROK VE TŘÍDĚ 4.A 

 
Na začátku školního roku nás učila paní učitelka 
Adamčíková, protože paní učitelka Zachrlová si zlomila 
nohu. (Filip Hejl) Přibyli k nám 2 noví žáci. Počítali jsme 
světla v celé škole. (Zdeňka Kocourková) Jedno odpoledne 
v hodině náboženství se rozbila tabule, ale už je opravená. 
Tento rok bylo v naší třídě plno zranění, dvě zlomené ruce, 
naražená ruka a naražená noha. (Richard Horký) Hned první 
den na nás čekala jiná paní učitelka, než jsme předpokládali - 
paní učitelka Adamčíková - a řekla nám, že paní uč. 
Zachrlová si zlomila nohu. Hodně dlouho jsme na ni čekali a 
pak přišla. Zatímco ostatní měli půl pololetí za sebou, my 
jsme měli září. (Anežka Zouharová) Jsme na schodišti s 1.A 
a s 1.B. Dva kluci z naší třídy si zlomili nohu. (Adéla 

Ondrůšková) V keramice jsme vyráběli tašky a ozdobné 
vařečkovníky. 5. 10. pořádal BESIP pro naši třídu jízdu 
zručnosti na kole. Nejdříve jsme si procvičili pravidla 
silničního provozu a pak následovala jízda zručnosti na 
Dopravním hřišti. Přes menší problémy jsme nakonec 
všichni jízdu zvládli. Nikomu se nic nestalo. 4. 12. za námi 
přijelo divadlo Slunečnice se spoustou vánočních písniček a 
vánočních zvyků. 20. 12. jedeme do kina na Legendární 

© Kateřina Divácká,3.A 

© Karel Jelen, 3.B 
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partu a všichni už se moc těšíme. Nejvíc se ale těšíme na 
Vánoce.Ve všech předmětech hrajeme různé hry, mezi naše 
nejoblíbenější ale patří KUFR. 

žáci 4.A 

 

CO JSME SPOLEČNĚ ZAŽILI? 
 

Prázdniny utekly jako voda a už je tu zase naše milovaná škola. 
Na začátku roku jsme měli projektový den na téma sv. Václav 
s paní učitelkou Kubáňovou. V říjnu jsme byli na výukovém 
pořadu ,,HRA NA TĚLO‘‘.V listopadu jsme se zúčastnili 
besedy s ilustrátorem dětských knížek a časopisů Adolfem 
Dudkem. Ve třídě jsme se shodli, že se nám strašně líbila. Celé 
dvě hodiny jsme se nesmírně bavili a náš smích byl slyšet až 
v Brně. Učili jsme se kreslit pomocí čtyř základních 
geometrických tvarů, hádali jsme výtvarné hádanky a nakonec 
se nám všem Adolf Dudek podepsal na čelo, ruku nebo do 
památníku. Naší poslední listopadovou akcí byla návštěva 
brněnského planetária. Bylo to prostě super! Hláška týdne - 
David Machač prohlásil: ,,Nejsem moc dobrý švadlen“. 
Nakonec speciálně pro vás výtvarné hádanky. Uhodnete co to 
je?   

Barbora Kristová, Pavlína Kršková, Ondřej Meluzín, David 
Machač, Martina Hnízdilová, Šarlota Levardiová a Anežka 
Brzobohatá 
 

PŮLROK V 5.B 
 

Tak stihli jsme toho opravdu hodně! Jednou z našich prvních 
akcí byl k naší velké radosti Den mazlíčků na školní zahradě. 
V září také proběhl projektový den o svatém Václavovi a 
někteří z nás se na konci měsíce zúčastnili Mokerského běhu. 
Bavila nás také Hra na tělo, kdy jsme se na hodinu celí 
proměnili v hudební nástroj. A protože jsme už několik let za 
sebou velmi úspěšní ve sběru starého papíru, vypravili jsme se 
za odměnu jedno pondělní odpoledne do kina na film Hotel 
Transylvánia a MOC jsme si to užili! Na Halloween se nám 
podařilo překvapit vyučující opravdu povedenými maskami, 

které jsme si sami vyrobili. A už je tu další kolo sběru a my 
jsme – opravdu nečekaně – opět vyhráli ☺! Další akcí byla 
netrpělivě očekávaná exkurze do planetária a na ni v naší 
třídě navazovala projektová výuka na téma Vesmír – o něm 
bychom se dokázali bavit NEKONEČNĚ dlouho (stejně jako 
o měsíc dříve o nerostech). Zajímá nás zkrátka všechno ☺. 
O vesmíru jsme dokonce i skládali básně! Do místní 
knihovny jsme vyrazili na besedu s ilustrátorem Adolfem 
Dudkem = naprostá bomba! Literární pásmo České balady a 
následně hudební super program divadla Slunečnice jsme 
měli možnost zhlédnout v naší školní jídelně. A za dveřmi 
jsou Vánoce! Naši třídu navštívil Mikuláš a spol. a my jim 
zarecitovali zvučnou anglickou básničku, abychom si 
zasloužili nějakou tu dobrotu ☺. V klubovně Fantázie jsme 
vyráběli pro naše blízké dvě pěkná vánoční překvapení. Ještě 
zpívání u stromečku, pak ve třídě ochutnávka cukroví a 
nadílka, představení Rychlé Šípy v divadle Radost, vánoční 
prázdniny a vzhůru k pololetnímu vysvědčení! To nám ten 
půlrok ale pěkně rychle utekl….  

5.B 
 

UPLYNULÝ PŮLROK OČIMA 6.A 
 

Škoda, že už skončily prázdniny. Přišli jsme na druhý stupeň 
a zjistili jsme, že máme nové učitele. Musíme se stěhovat 
z jedné třídy do druhé. V září jsme šli do Kaprálova mlýna. 
Užili jsme si hodně zábavy, například aquazorbing, 
slaňování a zkoumání jeskyní. Byli jsme tam dva dny. Jak 
jsme šli večer do Netopýrky, tak na zpáteční cestě jsme 
pozorovali souhvězdí. Bylo to super! ☺ V říjnu se konal 
jeden týden sběr, ve kterém jsme byli docela dobří. Skončili 
jsme díky Veronice Nevřivé, Davidovi Poláčkovi, Michaele 
Dančákové, Nicole Neveselé a dalším, kteří alespoň něco 
donesli, na 3. místě! Doufáme, že v příštím sběru budeme 
stejně úspěšní nebo i lepší. Velmi nás potěšila výhra 20.000 
Kč. Výhru jsme získali tím, že jsme se přihlásili do soutěže, 
kde jsme museli napsat a vypočítat vzdálenosti jeskyní. Něco 
jsme měli blbě, ale vyhráli jsme. Ve výtvarce jsme vyrobili 
spoustu dárků pro nemocné děti. Máme málo hodin dějepisu. 
Dějepis nás baví. Chtěli bychom víc hodin dějepisu a méně 
hodin matiky. Dějepis je zajímavý a máme ho rádi. Jsme 
sportovní třída. Máme rádi sportovní akce (florbal, Želešická 
růže). Závěrem bychom chtěli říct, že v tomto školním 
půlroku bylo tolik výletů, že jsme se z toho zbláznili 
(neznamená to, že nechceme výlety). Pokud tohle čtete, tak 
asi konec světa nebyl. Pokud doopravdy byl, ušetří škola za 
papír a barvu.  
PS. Neberte to vážně.  
PPS. Kdo chce, tak to berte vážně.  

6.A 
 

ŠKOLNÍ PŮLROK ANEB JAK PŘEŽÍVÁME  
7. TŘÍDU 

 
Třída 7.A je opět zpátky a s ní i její úlety. Na začátku roku 
jsme byli na literární exkurzi Po stopách bratří Mrštíků s 
třídou 6.A. Někomu se exkurze líbila a někomu ne. Byli jsme 
v domě obou dvou bratří, kde nás provázel starý pán. Poté 
jsme zavítali do mlýna v Kloboukách u Brna. Zde jsme 
čekali na příjezd pána, který nás měl provázet. Nakonec 
dojel, provedl nás a my jsme jeli na poslední zastávku toho 
dne, dům Maryši. Následně nejlepší atleti z naší třídy 
navštívili jako každoročně Želešický běh. Z naší třídy se 
nejlépe umístil Lukáš Brablec na třetím místě. Také jsme 
navštívili mokerskou knihovnu, kde jsme poznali humor v 
literatuře. V dějepise jsme si udělali projektové vyučování na 
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téma sv. Václav a Boleslav. Z naší třídy byli také vybráni 
florbalisté, aby reprezentovali naši školu na Orion Cupu. V 
naší jídelně se pořádaly dvě akce, první na téma České balady, 
poté nás opět navštívilo divadlo Slunečnice. První akce se nám 
zas tak moc nelíbila, zato druhá už byla mnohem lepší. Ve 
výchově k občanství jsme si také udělali projektové vyučování 
na téma dospívání a co k němu patří. A co nás ještě čeká? 
Pojedeme na zeměpisnou exkurzi o Galapágách, vánoční turnaj 
ve florbale a ve druhém pololetí se obzvláště těšíme na lyžák a 
školu v přírodě. 

za třídu 7.A Matěj Kousalík a Adam Konvalinka 
 
 

31 OSMÁKŮ... 
 

V září jsme se my, bývalá 7.A a 7.B, sešli jako spojená 8. A. 
Všichni jsme si mysleli, že to bude hrůza být v 31 lidech 
v jedné třídě, ale celkem to jde. 14. září jsme se s p. uč. 
Kováčikem pod vedením p. Cupalové adaptovali na 
jednodenním adaptačním kurzu ve škole. Další týden ve čtvrtek 
jsme se s p. uč. Šmerdovou a s p. uč. Vojtěchem vydali na 
literární exkurzi do muzea 
Knihy a na Zelenou Horu 
do Žďáru nad Sázavou a 
do sklárny Svoboda 
v Karlově. Na začátku 
listopadu se někteří z naší 
třídy zúčastnili dějepisné 
olympiády. V pátek 23. 11. 
jsme se s celým 2. 
stupněm zúčastnili 
hudebního představení 
s názvem „Balady“. Teď 
už je skoro půlka školního 
roku za námi a máme za 
sebou spoustu písemek a 
zkoušení. Letos nám přibyl 
nový předmět - chemie. Někteří s ní zápasíme, ale snažíme se. 

V tomto 1. pololetí máme místo pracovních činností hodiny 
vaření s p. uč. Kubáňovou. Je to příjemná změna. Jaké bude 
asi druhé pololetí a co nám přinese nového? To teprve 
uvidíme… 

Marie Novotná, 8.A 
 
 

PŮLROK V DEVÁTÉ TŘÍDĚ 
 

Tento školní rok jsme, dá se říct, započali exkurzí v 
cementárně s naším panem ředitelem. Byli jsme i na exkurzi 
v rámci českého jazyka, kde jsme navštívili klášter a 
zahradnickou střední školu v Rajhradě. Zároveň s tím jsme 
navštívili výstavu Komiks jako Brno ve Šlapanicích, kde 
jsme prováděli různé zábavné aktivity. Byli jsme na Veletrhu 
středních škol na výstavišti s paní učitelkou Šmerdovou a 
také u nás ve škole se konal Miniveletrh středních škol, při 
kterém nám zástupci gymnázií nebo jiných středních škol 
poskytli veškeré informace o škole a studiu. U nás ve školní 
jídelně se také konaly dvě divadelní představení a jako vždy 
se na to většina dívala kriticky, ale i přes to jsme se dobře 
bavili. Jak kluci tak holky hráli turnaj ve florbale, při kterém 
postoupili. Protože jsme tu poslední rok, chtěli jsme 
protentokrát organizovat Mikuláše. Většina z nás se 
převlékla za čerty, ale i pár andělů se u nás našlo. Nejprve 
jsme obešli celý první stupeň a po krátkém odpočinku i 
druhý. Hned nato jsme se vydali do Horákova do Domova 
důchodců, kde jsme zazpívali pár písniček, přečetli báseň, 
rozdali dárky a vyrazili zpět do školy. Před Vánoci jsme byli 
na hokejovém utkání, kde hrála HC Kometa proti Rytířům 
Kladno. Vyhrála Kometa 4:0 a díky tomu jsme mohli jít s 
nimi do šaten, kde si někteří z nás nechali dát podpisy a 
všichni jsme se společně vyfotili. Fandili jsme, jak jinak, 
Kometě. Konec školy před vánočními prázdninami jsme 
ukončili školním turnajem ve florbale. Skvěle jsme si to užili 
a na tento školní rok, půlrok, budeme vzpomínat s úsměvem. 

Karolína Stárková 9.A 

 
 

 

 
MIKULÁŠ 2012 

 
Dne 5.12.2012 naše třída uspořádala akci Mikuláš. Den před akcí jsme 
připravili ve škole výzdobu s touto tématikou, udělali jsme dvě chodby, pro 
mladší žáky školy „andělskou“ cestu a pro starší „ďábelskou“ cestu. Poté 
jsme se rozloučili a šli domů. 
 
Další den jsme si z domu vzali kostýmy (někteří přišli již v nich) a vyrazili 
jsme brzo ráno do školy, abychom mohli dodělat ještě některé detaily. 7:30 
si každý z nás našel svoji pozici, odkud bude strašit děti. Čerti byli v 
„ďábelské“ chodbě a andělé v „andělské“ chodbě. Mikuláš byl uprostřed a 
usmíval se na všechny děti. Poté, co děti prošly, jsme postupně navštěvovali 
všechny třídy 1. stupně, zazpívali jsme dětem a na oplátku zazpívali oni 
nám. Když jsme všechny třídy obešli, vydali jsme se na cestu do domova 
důchodců. V polovině cesty někteří z nás skuhrali, že je bolí nohy, ale 
nakonec jsme všichni došli. V domově jsme zazpívali, přečetli krátký 
Mikulášský příběh a chvíli si se seniory povídali. Ti nás za to odměnili 
občerstvením a svými příběhy. Když jsme se vrátili zpátky do školy, nastala 
rozepře, jestli ještě obejít 2. stupěň. Nakonec se tedy obešel a myslím, že to 
nikomu nevadilo. Odešli jsme zpátky do svého pekla, tam se převlékli, 
poklidili kostýmy a s veselou náladou šli na 6. hodinu. 

David Broďák, 9.A 
 

 

© BB 
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Comebacku básnické soutěže, která byla vyhlášena v listopadu, se zúčastnilo 27 básníků ze sedmi různých tříd. O Slunci, planetách, 
hvězdách, raketách a mimozemšťanech bylo sepsáno 22 básniček. Vybrat mezi nimi nebylo lehké. Jedenáctičlenná porota (programátor, 
ekonom, stavbyvedoucí, obchodní zástupce, dřevař, právnička, novinářka, účetní, studentka, učitelka, překladatelka) vybírala pět nej a 
rozhodla o vítězích. A tady máte jejich díla: 

 
1. místo 
 

VESMÍRNÁ KONFERENCE 
Planety si povídají : 
„ Kdy k nám lidé zavítají?“ 
„Máme se bát či těšit?“  
začne Jupiter řešit. 
„ O nich my nevíme nic,  
oni o nás mnohem víc.“ 
„ S Merkurem je přivítáme, 
vzorky povrchu jim dáme,“ 
říká Saturn učenec  
a leští svůj prstenec. 
 
Země o lidech něco tuší, 
mlčky hledí na Venuši. 
Přemýšlí, vypadá zadumaně, 
bojí se, že všechny zklame. 
Mars už taky něco ví, 
Uranu to nepoví. 
 

Neptun koukne přes rameno, 
Slunce už je rozzlobeno, 
Proto tleskne do dlaní: 
„Končím tohle setkání!  
Povídat si můžete, 
až bude klidno na světě!“ 

Aneta Ungerová, 4.A 
 

2. místo 
 

VESMÍR 
Vesmír, ten je nekonečný, 
jako krása mladé slečny. 
Pohleďte sem, všechny ženy, 
Venuši jste zaslíbeny. 
Mars, to je svět mužů jen, 
zde si můžou splnit sen. 
Nekonečná krása všude, 
navěky tu pro nás bude. 

Tom Gabriel, 9.A 
 

 

3. místo 
 

MY A VESMÍR 
Sluníčko nás zahřeje, 
Měsíc nás zas pohlídá. 
Hvězdička se usměje, 
s Mléčnou dráhou posnídá. 
 
Slunce, Měsíc, hvězdičky, 
to je pro nás, dětičky, 
vesmír velmi daleký 
a bude tu navěky! 
 
Ve vesmíru místa dosti, 
jsme tu doma, nejsme hosti. 
I my sem patříme. 
Jsme tu sami??  
Nevíme! 

Barča Švestková, 5.B 

 
4. místo 
 

Dobrodružství ve vesmíru 
V raketě se máme príma, 
zamáváme planetám. 
Občas je nám trochu zima, 
všechno lítá sem a tam. 
 
Co nás čeká za legraci, 
ve vesmírné restauraci? 
Číšníky tam nemají , 
talíře samy létají. 
 
Připoutej se na židličku, 
jinak s tebou odletí. 
Vem si jídlo na vidličku, 
tohle není pro děti! 
 
Na Měsíci vystoupíme, 
tohle se nám musí zdát. 
Vidíme jen prach a špínu, 
nikde žádný vodopád. 
 
Kde je voda, ptáci, kytky? 
Kde jsou všechna zvířata? 
Kde jsou louky, lesy, hory? 
Roztomilá štěňata?? 
 
Tohle není na koukání! 
Přispěcháme k raketě. 
Vesmírem zpět poletíme 
k naší krásné planetě! 
Z. Audová a M. Bartáková, 5.B 

 
 
5. místo 
 

Ufon a blázen 
Ufolog zpozoroval, že vedle něj ufon 
stojí.  
Kebule přerostlá, postava štíhlá, oči 
jak mravenec. 
„To není člověk,“ říká si ufolog. 
Koukne nahoru, pak zase dolů. 
Co nevidí? Ufon už tam není. 
Ufon mezitím lítá křížem krážem 
vesmírem za svojí soustavou 
Sluneční v galaxii sousední… 
A ufolog? Ten skončil v blázinci. 
Proč? Protože vykládal všem takové 
nesmysly, ach, chudáček! 

Tadeáš Kubina, 5.B 
 
Speciální ocenění pro 2.A 
 

Škola je raketa 
Škola je raketa, 
vezme nás do _____, 
Písmenka ze čtení, 
příběhem nás _____. 
Matika? 
Ta ti nic _____? 
Body a čáry, 
hvězdy by se _____. 
Blue and red, 
kdo to _____? 
Škola je kometa, 
ta s sebou _____. 

Vezme nás do světa. 
Blue and red,  
možná za pár _____. 
 
a ještě jedna krásná od malé 
básnířky… 
 
Hezký vesmír 
Ve vesmíru je pěkných věcí! 
Jako ty hvězdy co na nebi svítí 
a ten měsíc jako svíčka na vodě 
a to slunce, to nám dává teplo  
a ty planety, ty jsou na nebi, 
aby byl mír. 

Kateřina Kochová, 2.B 
 
 

ZADÁNÍ DALŠÍHO (SEDMÉHO) 
KOLA 

Mnozí z vás jistě netrpělivě 
očekávají téma dalšího kola básnické 

soutěže. Tak chvíle napětí. Co tu 
dlouho nebylo. Něco jednoduchého. 

Důležitého. Čistého. VODA. 
Básněte o vodě, řekách, moři, pitném 
režimu, o vodnících či podvodnících 
nebo o vodě, co vás drží nad vodou. 
Na vaše básničky se už moc těšíme. 

Zasílejte na adresu 
kubanova@zs.mokra.cz Uzávěrka 
bude v pátek 29. března a vítězné 

básně otištěny v dalším čísle. 
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Pod pojmem vesmír si představuji mimozemšťany, UFO, planety, planetky, komety, hvězdy a různá souhvězdí. Sluneční soustavu tvoří 
osm planet: Merkur,Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn,Uran, Neptun. Pluto opustilo naši Sluneční soustavu, protože má jiné složení. 
Naší nejbližší hvězdou je Slunce, díky němu máme vodu, kdybychom byli od Slunce dál, voda by zmrzla a naopak kdybychom byli blíž, 
voda by byla proměněna v páru. Na Zemi je život i díky atmosféře, která nás chrání před UV zářením. Země vznikla před 4,8 miliardy 
let. Naše Země se otáčí kolem Slunce a tím se střídá den a noc. Třetinu povrchu Země tvoří pevnina a dvě třetiny oceán.  

Pája Kršková, 5.A 
 

ZEPTEJTE SE NA CO CHCETE, JÁ NA CO CHCI ODPOVÍM 
 

Tentokrát jsme v naší rubrice zpovídali naše dvě mladé paní učitelky přírodopisu a angličtiny. Paní učitelku Hanku Bereňovou, která už 
skoro půl roku učí na naší škole přírodopis, pracovní činnosti a zeměpis, vyslíchaly holky Nováčkovy ze sedmičky a otázkám šesťáků 
čelila jejich třídní, angličtinářka, němčinářka a hudebkářka Martina Fránková…
 
ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU BEREŇOVOU 
 
Proč jste si vybrala zrovna učení? 
„Myslela jsem si, že mě to bude bavit, a taky že jo.“ 
Proč jste si vybrala zrovna tuhle školu? 
„Já jsem si ji nevybrala, to ona si vybrala mě. ☺“ 
Líbí se vám na této škole? 
„Ano.“ 
Která třída je podle vás nejhodnější a která naopak 
nejzlobivější? 
„Každý den je to jinak.“ 
Kdybyste mohla něco na této škole změnit, co by to bylo? 
„Udělala bych třídy jen po 10 žácích.“ 

 
 
 
Učila jste před touto školou někde jinde? 
„Ne, jen na praxi při škole na brněnských gymnáziích.“ 
Jste vdaná? 
„Ne, nejsem.“ 
Jak vám říkají přátelé? 
„To je nezveřejnitelné.“ 
Proč učíte zrovna přírodopis, zeměpis, pracovní činnosti, 
seminář z přírodopisu a ekologii? 
„Protože mám ráda přírodu a baví mě to.“ 
  

za třídu 7.A se ptaly Pavlína a Monika Nováčkovy 
 
ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU FRÁNKOVOU 
 
Proč jste se rozhodla stát učitelkou? 
„Protože mě baví být s dětmi.“ 
Který předmět učíte nejradši? 
„Angličtinu.“ 
Kterou třídu máte nejradši? 
„Všechny z druhého stupně, na každé třídě je něco dobrého.“ 
Který předmět byste nikdy nechtěla učit? 
„Fyziku.“ 
Máte do budoucna nějaký sen? 
„Snů mám hrozně moc.“ 
Který film se vám momentálně nejvíce líbí? 
„Jak vycvičit draka.“ 
Co se vám na této škole nejvíce líbí? 
„Pěkné prostředí venku i vevnitř a dobří lidé.“ 
Máte doma nějaké domácí zvíře? 
„Ne.“ 

záludně se ptala 6.A 
 

DALŠÍ PÁR POLAPEN DO OSIDEL LÁSKY... 
 

20. října se vdala naše paní asistentka 
Lenka Teclová (dnes již také Bílková). Za 
svého chotě si vybrala pana Libora Bílka, 
učitele angličtiny na SOU Charbulova 
v Brně. Svatební obřad se konal 
v letohrádku Mitrovských nedaleko 
Mendlova náměstí, kde před dvěma sty lety 
nocoval i Napoleon před bitvou u Slavkova. 
Nevěsta i ženich byli jako „ze škatulky“, 
což ostatně ukazuje i přiložená fotka. Po 
obřadu a nezbytném focení se konala 
svatební hostina v jednom hotelu u 

brněnské přehrady, které se účastnily rodiny obou novomanželů a 
také jejich kamarádi.  

J. Kováčik, svědek ženicha 

 
I takhle neobyčejně může 
skončit zadání obyčejného 
referátu do HV... a to jste 
neměli tu čest slyšet 
prezentaci...skutečně klobouk 
dolů, holky ☺ 
 

ILJA HURNÍK 
 

Už jako malý skládal rád, 
šlo to na něm dosti znát. 
V Ostravě se narodil,  
dlouho tady nepobyl. 
Pořád někam cestoval, 
se Štěpánem skvěle hrál. 
Čtyřhru hráli spolu 
ve slavnostním sálu. 
 
Skladatel se z něho stal, 
dokonce i dobře psal. 
 

 
Je to také klavírista, 
jeho sláva už je jistá. 
Učí děti hudbu znát, 
protože ji má tak rád. 
 

Dnes je mu 90 let, 
prošel skoro celý svět. 
Dostal mnohá ocenění, 
namyšlený jistě není, 
vyznamenán také byl 
za kulturu, pro niž žil. 
Rodinu má také slavnou,  
po hudbě snad všichni 
prahnou. 
 

Pro Čechy je velikán, 
všemi velmi dobře 
znám. 
 

Alžběta Bednářová a 
Markéta Černíková, 9.A 
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ŽIVLY 
 
Astrologie pracuje se symbolikou čtyř živlů, které se nacházejí všude okolo nás v přírodě. Je to oheň, vzduch, země a voda. Tyto živly 
korespondují se čtyřmi psychologickými funkcemi. Jsou to intuice, myšlení, vnímání a cítění. Každé z dvanácti znamení se řadí k 
jednomu z živlů. Volné slovní asociace na jednotlivé živly jsou z šikovných hlaviček žáků 5.B. Uvedeno je jich vždy deset a schválně - 
jestli najdete tu, která se jako jediná vyskytuje u všech čtyř živlů☺. 
  

OHEŇ – INTUITIVNÍ TYP 
 

Lidé s převahou ohně se vyznačují spontánností, 
temperamentem, sebestředností a pozitivním přístupem k 
životu. Je jim vlastní představivost a rozhodnost. Mají potíže 
s požadavky každodenního života, kterým se snaží vyhýbat.  
 
světlo – plamen – teplo – jiskra – peklo – žár – požár – sirka – 
špekáček - život 
 
Beran, Lev, Střelec  
Ve škole máme 26 Beranů, 20 Lvů a 22 Střelců, takže 68 lidí 
narozených ve znamení ohně. 
Ve znameních ohně se narodila paní zástupkyně Přetáková, 
paní učitelky Bereňová, Chlupová, Klímová, Mazánková, 
Viktorínová, Zachrlová, pan učitel Kováčik a Urban. Dále 
pan školník Novák, paní uklizečky Pohlová a Grimová a paní 
kuchařka Křížová. 
 

VZDUCH - MYSLÍCÍ TYP 
 

Člověk s převahou vzduchu je komunikativní, aktivní, zvídavý, 
přizpůsobivý a neposedný. Vyznačuje se všestranností a 
skvělým intelektem. Má mnoho zájmů, dokáže se snadno 
nadchnout, ale ne vždy vydržet a dokončit vše, co započne. Má 
potíže s vyjadřováním svých citů.  
 
život – kyslík – vítr – vír – pára – tornádo – atmosféra – hurikán 
– dech – Země 
 
Blíženci, Váhy, Vodnář  
Dále je mezi našimi žáky 33 Blíženců, 35 Vah a 18 Vodnářů, 
takže 86 znamení vzduchu.  
Ve znameních vzduchu se narodila paní učitelka Laudátová a 
Fránková, pan učitel Markus a Vojtěch. Dále paní kuchařky 
Křížová a Spěváková 

 
 

 

 
 

 
VODA - CITOVÝ TYP 

 
Tam, kde je zvýrazněn element vody, je kladen velký důraz 
na osobní vztahy. Člověk s převahou vody vnímá svět kolem 
sebe velmi subjektivně a reaguje dle momentálního citového 
rozpoložení. Proto se o těchto lidech říká, že jsou 
nepředvídatelní. Ale jsou také soucitní a instinktivně rozumí 
potřebám druhých.  
 
mrak – oceán – déšť – pití – vlny – moře – život – řeka – 
ryby – potopa 

 
Rak, Štír, Ryby 
Také tu máme 25 Raků, 25 Štírů a 27 Ryb takže 77 žáků ve 
znamení vody. 
Ve znameních vody se narodila paní učitelka Drahotská, 
Novotná a pan ředitel Palík. Dále pan školník Šmerda, paní 
uklizečka Janků a paní kuchařka Kršková a Strmisková.

© ACh 
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ZEMĚ - VNÍMAVÝ TYP 
 

Člověk, který "zůstává stát na zemi", je realistický, konzervativní, 
spolehlivý a smyslový. Je zaměřen na materiální svět a své 
bezpečí. Potřebuje jistoty, finanční zajištění a společenské 
postavení. Dokáže si poradit s praktickými záležitostmi, ale horší 
je to s iracionálnem. Svou představivost a intuici obvykle 
potlačuje. Nevěří ničemu, na co si nemůže sáhnout. 
 
půda – hlína – kameny – život – planeta – pevnina – humus – 
rostliny – zemědělství – lom 

 
Býk, Kozoroh, Panna 
A nakonec tu máme 27 Býků, 18 Pan a 18 Kozorohů, to znamená 
celkem 63 žáků ve znamení země. 
 
Ve znameních země se narodila paní učitelka Kopecká, 
Kubáňová, Rejnušová, Studená, Šmerdová a Veselá. Dále paní 
sekretářky Kalábková a Fajkošová, paní uklizečka Řičánková, 
vedoucí školní kuchyně paní Sadloňová a paní kuchařka 
Mikulášková. 
 

 

 
 

BEZPEČNÝ ?! INTERNET... 
 
 
?! čau 

:-) kdo jsi??   

?! tvůj kamarád 
:-) a jo 
?! vyjdem si? 
:-) jj a kdy? 
?! zítra v šest 
:-) o.k. těším se 
?! já taky 
... 

 
o dva dny později, zprávy: O život na schůzce naslepo přišla 

šestnáctiletá dívka, policie se snaží zjistit pachatele.  
Thomas Kenet Gerken, 8.A 

 
Internet je mnohdy zneužíván k šikaně, pronásledování, 
ponižování. Může ničit život dospělým i dětem. Co dělat, aby pro 
nás byl tento prostor co nejbezpečnější?  
 

Desatero bezpečného internetu 

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se 
skrývá za monitorem.  

2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a 
už vůbec ne intimní.  

3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj 
je ani blízkému kamarádovi.  

4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo 
vulgární maily a vzkazy.  

5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o 
tom řekl někomu jinému.  

6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který 
tě šokuje, opusť webovou stránku.  

7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do 
rozpaků nebo vyděsí.  

8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která 
přišla z neznámé adresy.  

9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.  
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.  

 

Víte, že internet může být stejně jako oheň dobrý sluha, ale nebezpečný pán? Kdo z vás si hraje s ohněm? A kdo v kyberprostoru? 
 
 
Dotazník komunikace na internetu anonymně vyplňovalo 
133 žáků páté až deváté třídy, z toho bylo 67 dívek a 66 
chlapců. Na otázku, které z těchto údajů máš zveřejněné na 
internetu, odpovědělo 96 žáků jméno, 68 email, 66 fotku 
obličeje, 48 fotografii postavy, 23 adresu bydliště, 22 adresu 
školy a 21 žáků telefon.  
 
63 uvedlo, že jim někdo prostřednictvím internetu ublížil. 49x to 
byly urážky, 22x šíření nepravdy, 17x zesměšňování, 13x 
ponižování, 7x ztrapňování, 6x vydírání a 6x šíření fotografie. 
51 žáků uvedlo, že někomu prostřednictvím internetu ublížilo. 
Nejčastěji to bylo opět urážení, zesměšňování, šíření nepravdy, 
ponižování a vydírání. Většina dotazovaných spíše nevěří tomu, 
co o sobě lidé na internetu říkají. A není se čemu divit, když 
velká část uvedla, že občas lže. Výsledky dotazníku ukazují, že 
někteří žáci mají na svých profilech zveřejněné veškeré osobní 
údaje včetně fotografií. Běžně komunikují s lidmi, které neznají, 
a zasílají na požádání své fotografe. Někteří již byli na schůzce s 

© ACh 

© ACh 
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někým, koho předtím neznali. Čím byli odpovídající starší, tím více osobních údajů o sobě zveřejňují, častěji zažili slovní ubližování a 
také častěji někomu sami ublížili. Zdá se vám prostředí internetu bezpečné? A čím by každý z nás mohl přispět k tomu, aby bylo? 
 

 
KOLIK ČASU DENNĚ...? 

 
Přinášíme výsledky celotýdenního vlastního pozorování 22 žáků z 6.A. Ti si sedm dní každý den 
před spaním zapisovali, kolik času stráví pasivní zábavou u počítače či televize, kolik aktivní 
zábavou - sportem, prací a venku na čerstvém vzduchu. A jak toto pozorování dopadlo? Průměrně 
týdně stráví takový šesťák 12,5 hodiny u počítače, 9 hodin sledováním televize a 2,5 hodiny 
sledováním DVD. Sportu věnuje týdně průměrně 4,5 hodiny a pohybem venku stráví 12,5 hodiny. 
Největší rekordman strávil za týden u počítače a televize neskutečných 53 hodin a naopak jiný 
šesťák 33 hodin věnoval sportu a pohybu venku. Neděste se, jsou to „jenom“ průměry. Někteří mají 
4 hodiny u počítače proti 19 hodinám pohybu týdně. No a naopak jiní 53 hodin u počítače proti 6 
hodinám pohybu týdně. 
 
Takže tu máme u šesťáků průměrně 24 hodin týdně pasivně stráveného volného času proti 17,5 
hodinám týdně aktivně stráveného volného času. Tedy denně 3,5 hodiny u PC a TV a 2,5 hodiny 
sportu a pohybu venku. To není zase taková hrůza. Nebo je? Asi jak u koho. No posuďte sami. A 
jak jste na tom vy? Napadlo vás někdy o tom přemýšlet? Jste spíše k zastihnutí na procházce v lese 
nebo na misi v počítačové hře. Na hřišti s kamarády nebo v internetové diskusi? 

 
 

1. Jsi
a) dívka

29 36

2. Máš doma přístup k počítači připojenému na internet?
a) ne

0/1 6/4 8/10 15/21

3. Kolik času na internetu denně průměrně strávíš?
a) méně než hodinu

3/6 15/18 11/12

4. Jsi zaregistrován/a na některé sociální síti
a) ne

0/3

29/33

Facebook Spolužáci Jiné
27/27 1/ 2 2/4 8/5

5. komunikoval/a jsi někdy na internetu s někým, koho neznáš?
a) ne

6/9 23/27

6. Věříš většinou tomu, co o sobě lidé na internetu říkají
a) ne

25/23 4/13

7. Udáváš při komunikaci na internetu vždy pravdu?
a) ne

14/23 15/13

8. Chtěl po tobě někdy někdo zaslat fotografii?
a) ne

16/17

13/19

Zaslal/a jsi ji?
a) ano

5/3 8/16

9. Chtěl se s tebou někdo koho neznáš sejít osobně?
a) ne

15/27

14/9

a) ano

3/ 4 11/5

10. Ublížil ti někdo slovně prostřednictvím internetu?
a) ne

5/17 24/19

11. Ublížil jsi někomu slovně prostřednictvím internetu?

a) ne

13/17 16/19

ANONYMNÍ DOTAZNÍK – KOMUNIKACE NA INTERNETU
Věková kategorie 13-15 roků

b) chlapec

b) ano, počítač rodičů c) ano, se sourozenci d) mám vlastní 

b) 1-3 hodiny c) více než 3 hodiny

b) ano

Libimseti

b) ano

b) ano

b) ano

b) ano

b) ne

b) ano

Setkal/a jsi se s ní/m?
b) ne

b) ano

b) ano

 

1. Jsi
a) dívka

38 30

2. Máš doma přístup k počítači připojenému na internet?
a) ne

2/1 9/14 12/4 17/11

3. Kolik času na internetu denně průměrně strávíš?
a) méně než hodinu

9/9 23/17 6/4

4. Jsi zaregistrován/a na některé sociální síti
a) ne

10/19

28/11

Facebook Spolužáci Jiné
25/7 1/1 2/1 4/5

5. komunikoval/a jsi někdy na internetu s někým, koho neznáš?
a) ne

28/18 8/6

6. Věříš většinou tomu, co o sobě lidé na internetu říkají
a) ne

30/24 8/6

7. Udáváš při komunikaci na internetu vždy pravdu?
a) ne

23/17 15/13

8. Chtěl po tobě někdy někdo zaslat fotografii?
a) ne

30/27

8/3

Zaslal/a jsi ji?
a) ano

1/1 7/2

9. Chtěl se s tebou někdo koho neznáš sejít osobně?
a) ne

34/26

4/4

a) ano

1/ 2 3/2

10. Ublížil ti někdo slovně prostřednictvím internetu?
a) ne

24/24 14/6

11. Ublížil jsi někomu slovně prostřednictvím internetu?

a) ne

29/23 9/7

ANONYMNÍ DOTAZNÍK – KOMUNIKACE NA INTERNETU
Věková kategorie 10-12 roků

b) chlapec

b) ano, počítač rodičů c) ano, se sourozenci d) mám vlastní

b) 1-3 hodiny c) více než 3 hodiny

b) ano

Libimseti

b) ano

b) ano

b) ano

b) ano

b) ne

b) ano

Setkal/a jsi se s ní/m?
b) ne

b) ano

b) ano

 
FANTAZIE V MOKRÉ 

 
Zájmové kroužky Fantazie probíhají v klubovně naší školy již pátým rokem. Letos si v 7 keramických, 2 rukodělných a jednom klubu 
deskových her hraje a tvoří 86 dětí. Před Vánocemi proběhlo 10 tvořivých výukových programů pro děti ze základní školy. Žáci tvořili 
keramické vařečkovníky, tiskli bavlněné tašky a připravili vánoční výzdobu. Přihlášení do kroužků na druhé pololetí je možné v době 
konání zájmových kroužků. Na jarní prázdniny pořádá CVČ Fantazie příměstský tábor. 

© 8.A 
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NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA HLAVOLAMU? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co je to? Kdo je to… před pár lety? 

A kdopak je tohle? 
Komu patří? 

Co je to za povedenou partičku? 

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
 
Deváťáky letos, jako již tradičně, čekalo psaní 

absolventské práce. Vybírali si z mnoha různých 

témat a zdá se, že docela zabodovali. Práce 

podtržené jsou ty, které strach nahánějící porota 

označila jako vynikající. Takže jedničky ☺ 
 
U paní učitelky Kubáňové si téma Role muže a 
ženy v průběhu staletí vybrala Kája Stárková, 
Lucka Syrovátková a téma Jak se žilo v Čechách 
Veronika Blahová, Světlana Golovinová a 
Marcela Dančáková. U pana učitele třídního 
Markuse téma Globální problémy lidstva 
zpracovala Nikola Chvátalová, Tomáš Gabriel a 
Jan Fidrmuc, téma Světová finanční a 
hospodářská krize a s ní související problémy ve 
světě Tamara Hájková a Niké Kotasová a téma 
Tréninkový plán Petr Janků a Markéta Černíková. 
U pana Učitele Urbana téma Nekonečný vesmír 
zaujal Ondřeje Fidrmuce, Martina Sadloně a 
Marka Dumpíka a Vzhůru ke hvězdám vylétla 
Veronika Chvátalová. Počítačovou grafikou 
kolem nás byl oslněn Luboš Kunc a Jan Klíma. U 
pana učitele Vojtěcha se téma Významné 
sportovní události roku 2012 zalíbilo Madiku 
Safarievovi, Davidu Broďákovi a Veronice 
Levardiové. Můj oblíbený autor pod taktovkou 
paní učitelky Šmerdové oslovil Terezu Trnkovou 
a Vendulu Hrouzkovou. Trojice paní učitelka 
Viktorínová, Leonardo da Vinci a Bětka 
Bednářová téma absolventské práce pro letošní 
školní rok uzavírá. Deváťáci se s nimi doslova 
poprali velmi dobře. Tak uvidíme příští rok. 

A KRÁTCE Z DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Mokerský běh se konal v sobotu 22. 9. na školním hřišti. I přesto, že pršelo, 
přišlo hodně dětí. Soutěžily děti od předškoláků až po deváťáky, ale i 
někteří dospělí se běhu zúčastnili. Ti, co se dostali na 1., 2. nebo 3. místo, 
byli odměněni cenami. Jako vždy se konala i tombola. Děti, které se 
nezúčastnily běhu, určitě litovaly. 

Eliška Šiková, Marie Bartáková a Zuzana Audová, 5.B 
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VAŘÍME, PEČEME, SMAŽÍME A HLAVNĚ JÍME 
 

Nástupem do 8. ročníku nám přibyl nejeden předmět. Vaření patří mezi můj nejoblíbenější. První 4 týdny jsme měli 1 hodinu vaření, ve 
které jsme se seznamovali s teorií vaření. Mezi to patřily např. zásady správného 
stolování, etiketa a zdravá výživa. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Další týden 
vařila první půlka, zatímco první půlka mohla jít domů. Naším prvním výtvorem 
měla být pomazánka. Rozdělili jsme se ještě na menší skupinky a ty si pak mohly 
vylosovat ze tří receptů. Na výběr byla vajíčková a česneková pomazánka a 
pařížský salát. Také nám paní učitelka Kubáňová ukázala, jak upéct muffiny. 
Podruhé jsme vařili bezmasá jídla, pizzu, palačinky a kuskus. Dost mě bavilo 
vyhazovat palačinky do vzduchu, i když mně to ze začátku moc nešlo. Mnoho z 
nás v hodině i brečelo, ale mohla za to naštěstí jen cibule. Na závěr hodiny jsme si 
vyzkoušeli i slušné stolování v praxi. Před Vánocemi jsme si měli připravit 
libovolné cukroví, vložit ho do krabičky od čaje a zabalit do novinového papíru. 
Ve třídě jsme to pak rozložili na zemi a udělali kruh. Postupně jsme se vyvolávali 
podle toho, pro koho kdy kdo co udělal. Snažili jsme se uhádnout, od koho jsme 
to dostali a jestli je to koupené nebo domácí. A pak jsme si to samozřejmě i 

snědli. Ještě nás čeká každou skupinu 1 tříhodinová lekce vaření, ve které uděláme nějaký masitý pokrm a možná i štrůdl. A pak už 
bohužel žádná hodina vaření následovat nebude.  

Adélka Chalupová, 8.A 
Pohled druhé skupiny… 
 
Na hodiny vaření jsme se všichni velmi těšili. Nejprve jsme vařili studenou 
kuchyni. V kuchyni byla opravdu legrace. Práci jsme si rozdělili. Někdo kuchtil 
pomazánku, další mazal nebo zdobil talíře. První lekce se skutečně vydařila. Ve 
druhé hodině jsme se pokoušeli o teplou bezmasou kuchyni. Jedna skupina vařila 
kuskus. A ten se opravdu vydařil. Druhá palačinky, a u toho jsme se všichni 
zasmáli. Třetí skupinka pekla pizzu. Ta taky nebyla špatná. Každý jsme si měli 
donést své oblíbené (samozřejmě nealko) pití. Objevilo se kakao, čaj, voda ale 
nejčastěji byla zastoupena Coca cola a Kofola. Nakonec jsme správně prostřeli 
stůl a nachystali ochutnávku na mísy a talířky. Druhá lekce byla skvělá. Čeká nás 
ještě třetí - vaření masitého pokrmu. Předpokládám, že to bude také zajímavé a 
skvělé. 

Zuzana Křížová, 8.A 
 
 

HALLOWEEN VE ŠKOLE 
 

Dne 31. 10. se žáci 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B a 5.B seznámili se svátkem Halloween. Vše probíhalo v rámci tématicky laděného dne. 
Většina žáků přišla do školy v kostýmech, které k tomuto svátku patří. Hned první hodinu jsme se seznámili s tradicí oslav tohoto 
svátku. Jelikož jde o svátek, který k nám přišel z anglicky mluvících zemí, hlavní důraz byl zaměřen na angličtinu. Žáci se naučili slovní 

zásobu spojenou s Halloweenem, kterou následně využili 
v nových písních a hrách. V prvním ročníku žáci dále 
vyřezávali dýně v rámci hry na PC, vyrobili si dýni 
z barevných papírů a vyplnili pracovní listy. V 2. B si za 
světla svíčky povídali o strachu, ve skupinách proti němu 
namíchali kouzelný nápoj a vyrobili si vlastni lucerničky. 
Děti ze 3. A si užily halloweenskou hodinu angličtiny 
plnou her. Ve třídě 3. B si žáci za asistence paní učitelky 
Kubáňové a Novotné vyřezali dýně, namalovali duchy 
třídy a vyluštili tematické křížovky a osmisměrky. Žáci v 
5. B pracovali s texty z Wikkipedie o historii a vývoji 
tohoto svátku a v hodině výtvarné výchovy si každý 
vyrobil svoji strašidelnou masku na obličej. Na závěr dne 
nechyběla ani pravá halloweenská pohádka. Změna již 
zaběhnutého výukového dne byla všemi žáky přijata velmi 
pozitivně, i další den si řekli o opakování prožitých aktivit.  

Mgr. Jitka Laudátová a Mgr. Ivona Novotná 
 
 

POUŠTĚNÍ DRAKŮ 
 
Pouštění papírových draků neodmyslitelně patří k podzimu. Proto se žáci 3.B 
v týdnu od 8. října 2012 pustili do výroby draků s pomocí svých učitelek 
Viktorínové, Kubáňové a Novotné. Stálo nás to hodně práce, ale k nevíře všech  
draci vzlétli.        3.B 

© Kateřina Strejčková, 3.B 
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FLORBAL JE NÁŠ ŽIVOT
 

Zde přinášíme jednu skutečně profesionální sportovní reportáž 

Martina Sadloně z 9.A, který tým doslova prochytal na okresní 

kolo, kde si kvůli zraněné ruce už nezachytal. Ale díky němu 

máme tohle nezapomenutelné sportovní svědectví. Takže jako 

kdybychom tam s vámi, kluci, byli. I když to první místo 

nevyšlo, gratulujeme k dobrému sportovnímu výkonu. 
 
Jak se hraje florbal na okrese? To jsme se dozvěděli ve čtvrtek 
22. 11. 2012 v Pohořelicích. Tam postoupilo 6 nejlepších 
družstev z okrskových kol. Byla to naše škola, ZŠ Dolní 
Kounice, ZŠ Ostrovačice, ZŠ Tišnov Smíškova, Gymnázium 
Tišnov a pořádající škola ZŠ a MŠ Pohořelice. 
 
Naši sestavu tvořil brankář Marek Dumpík, v obraně sloužil 
Petr Janků, Jenda Petráš, Ondra Plíšek a Filip Čech. Madik 
Safariev a Honza Fidrmuc byli záloha a Luboš Kunc, David 
Broďák, Marek Barták a Ondra Fidrmuc útok. 
 
Ještě před zahájením turnaje jsem se zeptal našeho skvělého 
útočníka Ondry Fidrmuce: 
 

Na kolik gólů se dnes cítíš? ,,Na hodně.“ 
Myslíš, že proti nám má nějaký tým šanci? ,, No, když se 
dívám na kvalitní tým z Pohořelic, tak jsem rád, že je nemáme 
ve skupině. Ale jinak nemám obavy.“ 
 
Los nám moc nepřál, tak hrajeme hned první zápas s Dolními 
Kounicemi. Hraje se dvakrát deset minut s pěti hráči v poli. 
Hned po chvíli střílí Luboš Kunc první gól. Byli jsme pořád na 
jejich půlce, až se najednou jeden protihráč uvolnil a dostává 
nahrávku na ,,tutovku“, kterou promění. Uklidnil nás ale 
nádherný a vítězný gól Honzy. 
 
Po prvním zápase jsem udělal rozhovor s naším vynikajícím 
brankářem Markem Dumpíkem: 
 

Jak se cítíš po prvním zápase? „No, cítím se dobře. Nervozita 
opadla mým prvním zákrokem.“ 
Máš dobré pocity z tvého výkonu? ,,Zatím na mě nešlo tolik 
střel, abych to mohl posoudit.“ 
Co si myslíš o naší defenzívě? ,,Až na pár okamžiků to jde. 
Měli bychom zlepšit rozehrávání.“ 
 
Rozjíždí se druhý zápas se základní školou Ostrovačice. Hned 
od začátku začala palba na Marka, který ani jednou nezaváhal a 
zlikvidoval každou soupeřovu střelu. Po skvělé přihrávce 
Davida vstřelil Ondra první gól. Poté se k šanci dostal Luboš a 
bez váhání vstřelil do prázdné branky druhý gól. Zápas ukončil 
Madik, který nám pěkně zlepšil skóre na 3:0. 

 
Rozhovor s útočníkem Lubošem Kuncem: 
 

Jak se cítíš? ,,Bolí mě všechno, hlavně …..(zadní část těla:).“ 
Jak to vidíš na další zápasy? ,,Hlavně musíme hrát naplno, 
hrát naši hru.“ 
Chtěl bys něco zlepšit? A co? „Tak určitě. Lepší přihrávky, 
více střel a agresivitu.“ 
Popiš svůj gól. „Velká radost, no. A hlavně, že jsme jim utekli 
o dva góly.“ 
 
V semifinále jsme hráli s domácím týmem Pohořelice. Po 
několika vyhraných zápasech jsme se cítili neporazitelní a  
vyhráli jsme opět 3:0. Už jsme věděli, že se ve finále utkáme se 
základní školou Tišnov. Všichni jsme věřili, že vyhrajeme. 
Bohužel jsme hned ze začátku dostali dva góly. To nalomilo 
naši psychiku. Minuta do konce a David Broďák nám vnuknul 
naději svým nádherným gólem. Atmosféra byla napjatá jak 
ještě nikdy na podobných utkáních. Ale ani naše lepší pětka se 
nedostala k šanci. Rozhodčí svým hvizdem ukončuje zápas a 
naši naději vyhrát a dostat se tak do krajského kola... 
 
Rozhovor v autobuse na cestě zpět s naším obráncem Petrem 
Janků: 
 

Jak se cítíš po turnaji? „Pocit mám dobrý, ale samozřejmě by 
byl lepší, kdybychom vyhráli.“ 
Jaké máš pocity z vlastního výkonu? ,,Tak určitě jsem podal 
na mé zkušenosti uspokojivý výkon. Dal jsem do toho 
srdíčko.“ 
 
Na závěr pár slov záložníka Madika Safarieva: 
 

Jak se cítíš po turnaji? „Cítím se mizerně, jak malé dítě 
obrané o lízátko. Na dosah první místo a najednou ta naděje 
spadne. Měli jsme na to, škoda. Snad příště...“ 
 

 
 

 
ZÁJEZD NA KOMETU 

 
V úterý 4. 12. žáci 9., 8. a 7. třídy navštívili zápas HC Komety Brno s Rytíři Kladno. O půl páté 
jsme měli sraz před školou, kde jsme plni očekávání nasedli do autobusu, který nás dovezl přímo 
ke Kajot aréně. Před vchodem nám učitelé dali lístky a všichni, až na Davida Broďáka, v 
pořádku prošli. Poté, co na několikátý pokus prošel i David, jsme se usadili na svá místa. Zápas 
byl vynikající a všichni jsme se bavili. Za vynikající ho považujeme zejména proto, že vyhrál 
tým HC Kometa Brno 4:0. Po zakončení nás jako V.I.P. pozvali do šaten, kde jsme se vyfotili s 
hráči. Pak jsme spokojeně odjeli domů a z řádného fandění jsme byli opravdu unaveni. Reportáž 
zakončíme krátkým komentářem Marka Dumpíka: „Mám ze zápasu samé pozitivní pocity. Po 
prvním gólu začala v aréně panovat bouřlivá atmosféra, která se s každým dalším gólem 
stupňovala. Zápas k naší radosti skončil 4:0.“ 

Tomáš Gabriel a Honza Klíma z 9.A 

© BB 

© BB 
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DESET DENNÍCH RADOSTÍ ŽÁKŮ 6.A. JAKÉ JSOU TY VAŠE? 
 

Toulání v přírodě, popíjení ranního kakaa, sledování večerního filmu, hraní na počítači, hraní stolních her společně s rodinou, překonání 
sám sebe, být venku s kamarády, cestování do nových krajů, dlouhé čtení dobré knihy, výhra v pokeru.  

Jindřich Dostál, 6.A 
Hlídat brášku, spát co nejdéle, dívat se na televizi, být na počítači, dívat se mikroskopem, koupat se ve vaně, krmit rybičky, jíst, hrát si se 
zvířaty, starat se o rostliny. 

Lucie Lengálová, 6.A 
Popíjet ranní kakao, procházka v přírodě, jít pěšky do školy, jít se psem ven, hraní her na počítači, kreslení obrázků, čtení knihy, spaní v 
přírodě, stavění domečků v lese, klidný spánek. 

Kryštof Zouhar, 6.A 
Četba knihy, zpěv, pomoc druhým, povzbuzení od druhých, hraní si se sourozenci, hra na klavír, 
poslech hudby, sport, úsměv druhého, výroba náušnic.              Klára Ženožičková, 6.A 
 
 

ČMÁRÁME A BÁSNÍME
 

Čmárám čmárám, 
pořád čmárám, 
nevím, co to je! 

Až mě to napadne. 
 

Je to krásný brouček „Bumbrle“ 
„Bumbrle“ má super voči 

a zahnuté nohy, 
jak se tak dívám, 

kreslení bude asi moje hobby:-) 
Kreslení mi zkrátka jde, 

namaloval jsem „Bumbrle“. 
Kuba Zouhar, 6.A 

 
 
 
 

Byla jednou modrá růže, 
upadla mi do kaluže. 

Přišel za ní nějaký chlap, 
vyhodil ji do oblak. 

 
Byla jsem jednou venku, 
uviděla jsem tam srnku. 

Měla v tlamě modrou růži,  
obalenou v hadí kůži. 
Venda Klímová, 6.A 

 

 
Stáli spolu o samotě 
jako někde v nicotě. 

Chtěli spolu zůstat, pak, 
objevil se ledu drak. 

Místo polibků, plných medu, 
zůstali uvěznění v ledu. 
Lojza Brzobohatý, 6.A 

 

Slunce svítí,  
všude jsou stíny, 

slunce zapadá 
a mě tak napadá: 
Kytky jdou spát! 

Barbora Halmová, 6.A

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ TAK, JAK BY JE NEDOKÁZAL SEPSAT ANI LECKTERÝ UČITEL 
 
1. Neměli bychom se sobě navzájem posmívat, protože to někomu nemusí připadat vtipné. 
2. Měli bychom držet při sobě, neměli bychom ponižovat slabší. 
3. Ti méně výrazní a tišší by se měli více snažit zapadnout a nebýt tak uzavření. 
4. Když se ve třídě něco špatného děje, měli bychom to někomu dospělému říct a ne dělat, že se nás to 
netýká. 
5. Měly by se rozpadnout dva oddělené „tábory“ kluků a holek a všichni by se měli bavit se všemi. 
6. Když někdo o někom řekne lež nebo ho nespravedlivě ohodnotí (třeba i učitel), neměli bychom mít 
strach se ho zastat. 
7. Když má někdo problém nebo má špatnou náladu, neměli bychom ho otravovat a smát se mu, ale 
podpořit ho a pomoci mu případné potíže vyřešit. 
8. Neměli bychom roznášet po třídě lži, pomluvy a osobní věci, které nám někdo svěřil. 
9. Když se někomu něco (někdo) líbí, nebo má něco (někoho) rád, neměli bychom o tom říkat jak je to 
„hnusný“ a     vyhledávat chyby. 
10. Neměli bychom se sobě navzájem posmívat kvůli vzhledu a oblečení. 
Nezáviďme si, přejme si navzájem radost, štěstí a dobrou náladu! 

8.A 
 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
 

Ve čtvrtek 17.1. se ve škole konal zápis do první třídy. Nás 9 děvčat a 5 kluků z 8.A 
jsme šli pomáhat. Kluci nanosili židle a stoly. Holky si nachystaly věci, které nám 
připravila paní učitelka Mazánková. Kolem půl jedné začaly přicházet první děti. 
Nejdříve jsme je přivítaly a nasměrovaly do šaten, kde si odložily věci. Následně šli 
rodiče do ředitelny, kde vyřizovali přihlášky a děti zatím zůstaly u nás a plnily úkoly 
na jednotlivých stanovištích. Těch bylo celkem pět. Budoucí prvňáčci si zkusili 
obtáhnout jablíčko nebo králíka a vršky od PET lahví třídili podle barvy a počtu. Dále 
skládali puzzle se zvířátky, která pak museli pojmenovat. Na dalším stanovišti pletli 
cop a vázali tkaničky. Na posledním stanovišti házeli míčkem, kterým se trefovali do 
kruhu. Za odměnu si vybrali omalovánku. Po splnění jednotlivých úkolů se přesunuli 
do tříd, kde na ně čekaly paní učitelky. Postupně se vystřídalo přes 60 budoucích žáků 
naší školy a my jsme mohly jít domů. Všechny děti byly moc šikovné a jistě jim to 
půjde dobře i při výuce v první třídě.     Marie Novotná, 8.A 
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POZDRAVY Z MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PLÁNY OSMÁKŮ 

 

Až budu v deváté třídě, bude mi 15 let. Budu vzpomínat, jak jsme šli po prvé do školy. Budu se snažit se dobře učit, abych mohl na 
prestižní školu. Budu anděl malého prvňáčka. Budu mít plnou pravomoc jít na brigádu. Budu mít občanský průkaz. Budu si moct udělat 
řidičák na motorku. A všechno to bude úplně senza, supr, čupr, cool.      Jenda Petráš, 8.A 
 

Až budu v deváté třídě, tak se mé povinnosti ve škole nezmění. Budu mít pořád stejné předměty a stejné učitele, takže se vlastně nic 
zajímavého nestane. Jediné, co bude stát za řeč, bude to, že budu přemýšlet o svých schopnostech a rozmýšlet, jak je mohu využít. První, 
co mě napadne, bude asi něco se stroji, ale poté mi to přijde nezajímavé. Pak si uvědomím, že nic jiného asi dělat nebudu s takovou 
radostí a zájmem. A proto budu na tyto hlavní důvody hodně myslet, protože to je v životě důležité. Ale jsou i jiné věci, na které musím 
při výběru povolání myslet. A proto doufám, že najdu vhodné místo pro začátek mého života. A to bude úplný konec starého života a 
začátek nového.           Petr Dančák, 8.A 
 

Až budu v deváté třídě, tak to nastane. Skoro celý rok budeme věnovat přijímačkám na střední školy. Někdy, když se v hodině zasním 
nebo chvíli nedávám pozor, tak tomu učivu neporozumím, nebo mi nějaká důležitá informace ujde. Ale na střední škole budu muset 
dávat větší pozor a „nezasnívat“ se. V osmé třídě se snažím učit, abych měla dobré známky. Když jsme byli v první třídě, tak jsem se 
dívala na deváťáky jako na „velké lidi“. Můj anděl byl mým malým vzorem. A teď budeme i my někomu vzorem. Nakonec s radostí, 
spojenou se slzou v oku, opustím školu se spoustou zážitků. Takže do deváté třídy půjdu s radostí, nedočkavostí, hrůzou, nervozitou... 

Marie Novotná, 8.A 
 

Až budu v deváté třídě, budu hodný, to bude úplně dobrý. Budu v prvním pololetí makat a těšit se na konec školního roku, to bude úplně 
nejlepší. Bude mi patnáct, to bude úplně bezvadný. Najdu si důvěrného kamaráda, to bude úplně skvělý.V druhém pololetí budu kašlat 
na snahu ve škole, to bude  úplný leháro. Budu nejlepší v zeměpise, to bude úplná bomba. Nebudu tyran a budu pečovat o ostatní, to 
bude úplně nejšlechetnější.                   Tomas K.Gerken, 8.A 
 

Až budu v deváté třídě, budu se snažit být samostatnější. Budu se starat o svého svěřence z 1. třídy a budu mu pomáhat se všemi jeho 
problémy, věcmi, které mu nepůjdou, a každodenními trably. Budu se snažit mít dobré známky ve škole, abych se mohla dostat na 
dobrou střední školu. Zároveň se musím rozmyslet, na jakou školu bych chtěla chodit, a co bych chtěla dělat v budoucnu. Když mi 
nepůjde nějaký předmět, budu chodit na doučování. Pečlivě napíšu absolventskou práci. Snad už nebudu ani tak trhlá a bláznivá, snad 
alespoň trošku dospěji. Budu ale i se svými kamarádkami a kamarády, protože to bude poslední příležitost užít si společné chvíle.  

Adéla Chalupová, 8.A 

„Zdravíme všechny!“ 
Lucie a Alice Markusovy 

„V roce 2013 hodně správných kroků a v dubnu 
se na vás moc těším!“ 

Lenka Minxová s Aničkou a Davídkem 

„Po sladkých Vánocích si 
vychutnejte nový rok 2013!“ 

Zuzana, Tomášek a Martinka 
Vojtěchovi 

„Spoustu radostných okamžiků a v novém roce 2013 
přejeme! 

Pavla Kozumplíková s rodinou 

Jakub Kováčik Přejeme úspěšný rok 2013. 
Petra a Linda Tanenbergovy 
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
 

SEZNAMOVACÍ ODPOLEDNE PARLAMENŤÁKŮ 
Dne 11.10. všichni parlamenťáci skončili už ve 12 hodin a šli 
na oběd. Po obědě jsme se sešli v učebně dějepisu na červeném 
schodišti. Bylo nás s paní učitelkou Kubáňovou celkem 24 a na 
chvíli se za námi přišli podívat i tři druháčci.  
Na začátku jsme se seznamovali, přemýšleli jsme, proč nás 
třída vlastně zvolila, hráli jsme různé týmové a seznamovací 
hry, vymýšleli jsme témata na básnickou soutěž, vyráběli jsme 
dárek pro pana starostu, za kterým jsme měli za necelých 
čtrnáct dnů jít a dělali jsme plakáty na blížící se sběr  
starého papíru. V průběhu někteří odcházeli a tak do šesti hodin 
nás tam zůstalo necelých deset. Seděli jsme na vacích a 
povídali jsme si. Pak jsme se unavení rozešli domů. Bylo to 
prostě super!  

Barbora Kristová, Ondřej Meluzín a Pavlína Kršková, 5.A 
 

BESEDA SE STAROSTOU 
V úterý 23.10. jsme byli u pana starosty. Sedli jsme si na 
luxusní židle. Dostali jsme minerálku. Pan starosta se nás 
zeptal, kdo chce být starostou. A také se nás zeptal, co bychom  

 
 
chtěli v Mokré změnit. Všem klesly ruce, jen Tomáš ruku 
zvedl, že by starostou chtěl být (tak třeba jednou bude) 
Nakonec jsme dostali krabice starého papíru do sběru a tím 
jsme zahájili naši spolupráci. 

parlamenťáci ze 4.A 
 

SBĚR PAPÍRU 
Letos na podzim opět zorganizoval Žákovský parlament akci 
sběr. Jejím cílem bylo získat nějakou tu korunu na vydání 
školního časopisu, pokračování v adopci Vincenta a další 
činnost. Celkem se nám podařilo nasbírat 13150 kg, za které 
jsme utržili 17095 korun. Do soutěže se zapojilo 175 žáků. 
29 žáků do školy dopravilo více než 100 kg, čímž významně 
podpořili naši akci. Ocenění si zaslouží všichni, kteří se 
podíleli na organizaci této akce. Rukama nám prošlo přes 
třináct tun papíru, což je hodně slušný výkon.  
A další kolo proběhne od pondělí 15. do pátku 19. dubna. 
Takže žádný papír nevyhazujte, ale pečlivě skládejte na 
hromádku. Nebo hromadu:-) 

 

 
 
Letos se v žákovském parlamentu sešla pěkná dvacetitříčlenná partička, kterou občas doplňují tři odvážní druháci – Viktor Heža, 
Aneta Mičková a Terka Varhaníková. 
Za první stupeň jsou to: Eliška Růžičková, Radim Švábenský a Julie Ženožičková ze 3.A, Aneta Holoušová a Richard Patočka ze 3.B, 
Tomáš Novotný, Aneta Ungerová a Anežka Zouharová ze 4.A, Barbora Kristová, Pavlína Kršková a Ondřej Meluzín z 5.A, Zuzana 
Audová a Marie Bartáková z 5.A. 
Za druhý stupeň: Jakub Zouhar, Jindřich Dostál a Sandra Edinová ze 6.A, Adam Konvalinka a Libor Polák ze 7.A, Veronika 
Bilíková, Markéta Kabourková a Alžběta Švehlová z 8.A, Alžběta Bednářová a David Broďák z 9.A. 
 

NA ZÁVĚR PODĚKOVÁNÍ… 
 

Kdo dočetl až sem, tak je na konci. Doufáme, že ne na konci svých sil, ale na konci našeho, tedy vlastně vašeho jedenáctého čísla. 
Děkujeme všem, kdo se podíleli na jeho tvorbě, zejména autorům článků, básniček a fotografií. Pod zkratkou BB se skrývá ilustrátorka 
Bětka Bednářová z 9.A, která nám brzy odejde na střední školu. Pod zkratkou ACh se skrývá Adéla Chalupová z 8.A, která nám snad 
ještě nějaký ten obrázek nakreslí. Fotky z hádanek jsou z foťáku Ivany Libánkové, bývalé žákyně naší školy. No, a to je už opravdu 
konec. Hezký den všem čtenářům a jejich blízkým přeje za všechny autory Jana Kubáňová a Ivana Klímová. 


