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Od doby, kdy náš pan král Pepa I. ztratil kouzelné královské jablko, uplynulo už celé pololetí a my se 

můžeme těšit jen na samé hezké zážitky prázdninových dní. A zahájíme to sladce!! Totiž pěkným 

vysvědčením :-D. Komu se to zrovna tento rok nepodařilo, nemusí se tvářit kysele, ale může zkusit příští 

rok zabojovat a sladká tečka se jistě dostaví :-P.  

A protože je RETRO v módě, náš časopis se také převlékl do dřívějšího oblečku, ale nebojte se… zprávy ze 

života školy jsou aktuální! A co je NOVINKA - články v jednotlivých rubrikách vznikly za přispění naší 

nově vytvořené redakční rady, která bojuje s různými nápady paní učitelky Jarmily Hořavové. Tímto jim 

všem hned v úvodu DĚKUJEME. A také hned na začátek zmiňuji, že časopis vznikl za podpory Žákovského 

parlamentu. Tisk nám již tradičně zajistila paní Andrea Žáková. 

Pěkné počtení všem v našem prvním čísle vytvořené redakční radou ZŠ Mokrá. Pokud by se kdokoli 

z jednotlivých ročníků chtěl zapojit, těšíme se na další bezva nápady a příspěvky… 

Protože!! Už jen 12 měsíců nás dělí od jubilejního 20. čísla tohoto půlročníku . 

 

TVÁŘÍME SE VESELE 

 
Při matematice koukne učitelka na tabuli a říká:  

‚‚ Dnes je ale dvacátého čtvrtého devátý, ne osmého třetí.“   

Ţák mající sluţbu odpoví:  

‚‚Já vím, uţ jsem to vykrátil…“ 

 

Učitelka se ptá ţáka. 

‚‚ Jendo, jak je naše 

škola vysoká?“ 

‚‚Sto padesát 

centimetrů.“  

‚‚Proč právě tolik?“ 

‚‚Protoţe ji mám po 

krk.“ 

 

Ve třídě před písemkou 

říká paní učitelka: 

‚‚Doufám, ţe nikoho 

neuvidím opisovat.“ 

Z prostřední řady se ozve: 

‚‚Tak to my taky doufáme.“  
         Obr. Gabča Zahradníková, 8.A 

 

DOPIS OD VINCENTA 

 
Milí ţáci ZŠ Mokrá! 

Moc Vás zdravím a doufám, ţe i Vám 

a Vašim rodinám se dobře daří. Já se 

mám hezky. Zlepšil jsem se ve škole! 

 

Chtěl bych Vám poděkovat  za dárek, 

který jste mi v prosinci poslali. Udělal 

mi velkou radost. Slibuji Vám, ţe se 

budu ve škole poctivě učit a budu se 

snaţit i nadále. 

Chtěl bych Vás poprosit, jestli byste 

mi mohli pomoci ještě s jednou věcí. 

Kaţdý den chodím do školy pěšky pět 

kilometrů. Pomohlo by mi, kdybych si 

mohl koupit kolo. Byl bych tak ve škole mnohem dřív a 

mohl bych docházet i na ranní vyučovací hodiny.  
Byl bych Vám velice vděčný! 

 

Ať Bůh ochraňuje Vás i Vaše rodiny! 

Váš Vincent 
Přeložila p. uč. Veronika Ratajská 

 

 

Mokrá má talent z pohledu soutěţící 

Ještě den před soutěţí jsem si myslela, ţe ráno bude všude panovat zmatek, 

pobíhat plno rozrušených lidí a porota nebude vědět co dřív. Ale spletla jsem se. 

Nervozita byla minimální, tedy alespoň soudě dle chování účastníků i porotců, účast 

předčila očekávání a organizace probíhala bez větších problémů.  

Ze soutěţe jsem si odnesla krásnou vzpomínku, nejen protoţe jsem vyhrála  

3. místo, ale i protoţe jsem mohla vidět spoustu neobyčejných talentů. Asi jsem 

nebyla sama, koho překvapilo, kolik je mezi námi nadaných lidí, kteří něco umí a mají 

odvahu jít a předvést to. 

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Konrádové za krásný doprovod, 

divákům za veliký potlesk a hlavně porotě, která mě tak kladně ohodnotila a umoţnila 

mi na takové akci zazpívat. Doufám, ţe soutěţ talentů bude mít pokračování i příští 

rok.       Adéla Meluzínová, 6.A 
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Výsledky soutěţe „Voda štětcem a básní“ 

 

Na začátku druhého pololetí se mohli ţáci naší školy zúčastnit 

výtvarné a literární soutěţe „Voda štětcem a básní“, kterou 

kaţdoročně pořádá Povodí Moravy. Tento rok bylo vyhlášeno 

téma „Voda v historii“. Do soutěţe se přihlásilo několik 

desítek výtvarných i literárních prací, z nichţ nejlepší byly 

zaslány organizátorům soutěţe.  

Nyní na začátku června obdrţela škola výsledky, které nás 

velmi potěšily. 

Ve třetí věkové kategorii získala za prózu první místo 

Dominika Urbánková a za poezii druhé místo Eliška 

Petrášová, obě ze třídy 4. A.  

Ve čtvrté kategorii se na třetím místě umístil se svojí prózou 

Alois Brzobohatý z 9. A. 

Cena generálního ředitele náleţí Veronice Petrů ze 4. A.  

 

Vítězové získali diplomy a věcné ceny. Moc gratulujeme! 
 

Čistička vody - Zuzka Krýžová, 3.B 

 
 

PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ 
 

PŮLROK V 1.B  

Ahoj všichni! Rok je dlouhá doba, ale nám 

uběhl rychle. Konec první třídy se rychle blíţí a 

všichni jsme ji zvládli. Umíme toho opravdu hodně. 

Naučili jsme se číst, navštívili místní knihovnu, kde 

byli jsme pasovaní na čtenáře. Umíme psát, recitovat 

básničky a zpívat mnoho písniček. Zpívání nás baví. 

V matematice počítáme do 20 a hrajeme hry. 

Dozvěděli jsme se spoustu věcí o přírodě. Na Den 

Země jsme třídili odpad. Nejvíc máme rádi tělocvik, 

hrajeme honičky, cvičíme s různým náčiním a na 

nářadí. Pro maminky jsme k svátku vyrobili srdíčko 

s tulipánem. Někteří z nás maminkám zazpívali na 

koncertě. Učili jsme si vzájemně pomáhat, chovat se 

k sobě slušně a být kamarádi. 
     Děti z 1.B 

 

JAK JDE ČAS VE 2.A… 

Od pololetí se toho moc nezměnilo, jen to 

učení nám nějak přibývá. Naučili jsme se sčítat a 

odčítat a teď jsme se pustili i do násobení a dělení, 

které nás zatím moc baví. V českém jazyce jsme se 

dozvěděli, ţe je důleţité správně psát a tak pořád 

procvičujeme souhlásky, ať uţ tvrdé nebo měkké či 

párové. Víme uţ, kdy kterou napsat tak, aby to bylo 

správně. Sice nás to potrápilo, ale jsme rádi, ţe jsme 

to všichni zvládli. Moc rádi čteme a povídáme si o 

přečtených knihách. Ale nejraději ze všeho malujeme, 

tvoříme, cvičíme, hrajeme vybíjenou, hrajeme a 

zpíváme. Hodně z nás také hraje na flétnu. Naše píle 

byla vidět na koncertě v KD v Horákově, kde jsme 

předvedli všechno, co jsme se za rok, někteří za půl 

roku, naučili. I kdyţ jsme měli trochu strach, všechno 

dopadlo dobře a těšíme se aţ se zase něco nového  

 

naučíme. Rádi jezdíme na výlety a převlékáme se 

třeba za čarodějnice.  Nejvíc se těšíme do ZOO Lešná. 

Pořádně si to uţijeme.  Příští rok uţ z nás budou 

třeťáci. Budeme o rok starší a zase o něco rozumnější. 

 

Postřehy dětí: 

Školní pololetí uteklo jako voda a za chvíli jsou 

prázdniny. Hodně jsme se toho naučili. Umíme dobře 

číst, psát i počítat. Máme taky hodnou paní učitelku, 

která často hraje na klavír, my zpíváme a hrajeme si. 
        Petra Kopecká 2.A 

Pololetí ve 2.A bylo moc dlouhé a všechno se 

změnilo. Našemu spoluţákovi dává paní učitelka 

smajlíky a on se chová teď moc hezky. Mám ve třídě 

hodnou kamarádku a cítím se tady dobře. A teď k té 

škole. V tělocviku skáčeme přes kozu, v hudební 

výchově zpíváme a hrajeme. V českém jazyce máme 

doplňovačky, kříţovky a i diktáty. No a v matematice 

uţ násobíme a dělíme. Je to ale fakt strašně lehké. 
Karolína Hanusová 2.A 

 

JAK SE ŢIJE DRUHÉ BÉ? 

 V naší třídě není nuda, kaţdý den je jiný, 

něčím zvláštní. Stále se dozvídáme nové věci. Jednou 

je to zábava, ale jindy pořádná dřina. Třeba teď se 

drtíme násobilku a paní učitelka nás vůbec nešetří. 

Zato kdyţ to počasí dovolí, vyrazíme do přírody 

pozorovat ţivot v lese, na louce, či v potoce. Dokonce 

jsme si kvůli tomu se spoluţáky vymysleli projekt, 

který jsme pojmenovali „batůţky do přírody“. Napřed 

jsme přemýšleli, co všechno je potřeba mít s sebou, 

kdyţ chcete pozorovat zvířata, rostliny, nebo i počasí. 

Sepsali jsme si seznam a postupně, jak kdo můţe, tak 

něco přinese. Nakonec se nám naplnily uţ dva 
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batůţky. Máme z nich velkou radost. Vyţíváme se 

ovšem také kulturně. Kreslíme, zpíváme, hrajeme 

různá divadélka. Jednou jsme dokonce hráli stínové 

divadlo O Červené karkulce... O přestávkách si 

hrajeme, povídáme, hašteříme se, chodíme do 

školního zoo koutku navštěvovat pana králíka a pana 

křečka, zkrátka je nás všude plno, aţ z toho má někdy 

paní učitelka hlavu jako dýni. Ale nejvíc ze všeho se 

teď těšíme na prázdniny!  

 
 

PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ 3.A 
Ahoj kamarádi. Vítáme vás ve 3.A. Máme ve 

třídě novou interaktivní tabuli.Pracujeme na ni často a 

baví nás to.  

Naše paní učitelka Nina Kyzlinková je moc hodná a 

má pevné nervy. Ve třídě nám přibyla paní asistentka, 

která nám pomáhá, kdyţ něčemu nerozumíme. Jsme s 

ní moc spokojeni. Na konci dubna jsme byli na výletě 

v Kaprálově mlýně, kde jsme se dozvěděli hodně 

zajímavých věcí. Hlavně o sobě. V tomto pololetí 

jsme se toho hodně naučili. Za chvíli bude 

vysvědčení, takţe ještě trochu vylepšujeme známky a 

potom  

HURÁ PRÁZDNINY!!!!!!!!! 
Viola Kubičíková 3.A  

 

PŮLROK V 3.B 

Náš šestý školní půlrok jsme si uţili. Kaţdý 

měsíc jsme měli nějaké zpestření oproti běţné výuce. 

Moc nás zaujali Dravci na hřišti pod Horákovem (i 

kdyţ nám byla zima). V Bioskopu jsme si zkusili 

pokusy s vodou a vzduchem a objevili jsme 

chemickou reakci prášku do pečiva s octem. Legračně 

nám to nafouklo gumovou rukavici. Poprvé jsme také 

měli své zástupce v parlamentu ( Kuba s Míšou). Ti 

svoji práci odváděli pečlivě a svědomitě a výlet na 

konci roku za celoroční práci si určitě zaslouţí. 

V červnu nás pak moc bavil Den bez úrazu. 

Nejoblíbenější stanovištěm se stal Transport, kde jsme 

se naučili přenášet zraněného. Druhým oblíbeným byl 

Reflex, kde jsme si ověřili, ţe černí panáčci jdou na 

vozovce opravdu daleko hůř vidět, neţ reflexní nebo 

bílí. No a taky jsme v Týmovkách ukázali, jak se 

umíme skvěle pohádat! Naštěstí jsme se pak snaţili a 

chybějící díl skládačky z Týmovek jsme nakonec 

dostali. 

No a jak uţ to míváme pravidlem, naše paní učitelka 

půjde na mateřskou a těšíme se na další, co to s námi 

zkusí ve čtverce :-D. 
Žáci 3.B 

 

PŮLROK VE TŘÍDĚ 4.B 
      Školní půlrok v naší třídě byl plný super akcí. 

Byli jsme v divadle Polárka na Dobrodruţství Toma 

Sawyera a v mediatéce na představení Jan řečený Hus. 

Zúčastnili jsme se výzkumu Dynasit a teď sedíme na 

zdravotních polštářcích. Byli jsme v jeskyni Pekárna a 

v Anthroposu, kde jsme se dozvěděli spoustu nových 

informací o pravěku. Proběhl Den Země, hráli jsme 

hry v lese o poznávání přírody, s Fantázií jsme tvořili 

velikonoční ošatku na dveře. V tělocvičně proběhl 

hudební pořad Hudbou proti drogám, na hřišti pod 

Horákovem se nám předvedla skupina Zayferus 

s dravými ptáky. V keramice jsme vyráběli květináčky 

ke Dni matek. Následovaly Čarodějnice – celá naše 

třída přišla v převlecích a bylo to super! 

V matematické soutěţi Klokánek jsme byli také 

úspěšní. Soutěţe Mokerská laťka ve skoku vysokém 

se z naší třídy zúčastnili Adam Kučera a Lea Irajnová. 

Na konci dubna proběhla tradiční soutěţ ve sběru 

papíru, naše třída obsadila krásné 2. místo a Viky 

Novotný nasbíral nejvíc z celé školy. Určitě jsem na 

něco moţná zapomněl, protoţe akcí máme kaţdý 

měsíc hodně, naše škola je super :o) ! 
Matěj Irajn, 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŮLROK VE 4.A 
V našem půlroku se toho dost stalo. V únoru 

jsme navštívily Antropos. V Antroposu jsme viděli: 

pračlověky, mamuty, věstonickou Venuši a 

pomalované zdi. Mohli jsme vidět hrobky pračlověků. 

V březnu jsme byli v jeskyni Pekárna. Hráli jsme hru 

na pračlověky. Byli jsme i vevnitř v jeskyni. Také 

jsme byli v Mediatéce na představení o Janu Husovi a 

dřívější době. Byla pěvecká soutěţ a básnická. 

V květnu bylo také vystoupení ke dni matek. Kde se 

zúčastnila naše tříde jako pěvecký sbor p. učitelky 

Lázničkové .Také byla anglická soutěţ. Byla škola 

v přírodě od konce května do začátku června. Za tu 

dobu se toho dost stalo. 
K. Oravcová a L. Šiková, 4.A 

 

CO JSME SPOLEČNĚ ZAŢILI? 
Naše vzpomínky započneme na úţasném vystoupení 

dravých ptáků. Například jsme viděli sovu pálenou, 

karanče, sýčka obecného a spoustu dalších ptáků. 

Mimochodem jsme málem umrzli. Další vzpomínka 

se váţe k Ostrovu pokladů a Dobrodruţství Toma 

Sawyera. Tato představení jsme viděli v Mahenově 

divadle a v Divadle Polárka. Jak si určitě vzpomenou 

prvňáčci, chystali jsme pro ně Čarodějný den. Ve 

velkém finále jsme jim i zatancovali. Naše vzpomínky 
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sahají i do Hostěnic. Všichni si vybavíme situaci, kdy 

naše kamarádka spadla do potoka. V prostorách školy 

jsme měli hned dvě akce. První z nich se jmenovala 

Tajemná skříň Dr. Stravy a druhá Pouţívám mozek. 

Obě akce nám zpestřily hodiny přírodovědy. Nyní nás 

uţ jen za dva týdny čeká výlet do Prahy a doufáme, ţe 

to bude super. Tenhle půlrok byl opravdu dobrý a 

věříme, ţe takový bude i ten příští – tentokrát však jiţ 

na 2. stupni.  
K. Pohlová a N. Malotová, 5.A 

 

DRUHÉ POLOLETÍ V 5.B 

Na začátku druhého pololetí odešel z naší 

třídy jeden ţák, ale protoţe navštěvuje protější 5. A, 

vídáme se společně i nadále. Ve třídě je nás tedy 19. 

Během půlroku jsme viděli a navštívili spoustu 

zajímavých i zábavných akcí. V Divadle Polárka nás 

pobavilo představení Dobrodruţství Toma Sawyera. 

Svoje znalosti o výţivě a zdraví jsme si doplnili na 

vzdělávacím programu Dr. Strava a také jsme se něco 

dozvěděli o paměti, smyslech a učení na velmi 

zajímavé lekci Pouţívám mozek. Společně jsme se 

zúčastnili Sletu čarodějnic, řady sportovních závodů, 

někteří z nás i soutěţe v anglickém jazyce a vše 

vyvrcholilo na konci května na akci Mokrá má talent, 

kde jsme celá třída fandili našim spoluţačkám 

Vendule a Karolíně. 

 

A co nás čeká po uzávěrce Školního půlročníku, tedy 

v červnu? Jedeme do Prahy!! A to hned na 3 dny. 

V plánu máme samozřejmě navštívit ty nejznámější 

památky od Hradu aţ po Petřínskou rozhlednu a Zoo a 

také se plavit po Vltavě. Uţ se na naše hlavní město 

těšíme a na prázdniny ještě víc! 
         Za 5. B Nicol Putnová 

 

DRUHÉ POLOLETÍ V „ŠESTCE“ 

Věřte nebo nevěřte, ale druhé pololetí uteklo 

hrozně rychle a uţ je vlastně za námi. V naší třídě 

bylo hlavně ve znamení úbytku ţáků. Hned dva naši 

spoluţáci se odstěhovali, a proto také začali 

navštěvovat jiné školy, tak je nás jen 26 a po 

prázdninách nás asi bude ještě méně, protoţe se 

pravděpodobně odstěhuje i naše další spoluţačka. 

Mrzí nás to, budou nám chybět a snad nás někdy 

navštíví tak, jak to udělal Honza, který teď chodí do 

školy v Blansku. 

Během pololetí jsme absolvovali spoustu akcí, 

exkurzí, představení a výletů. Viděli jsme několik 

divadelních představení, jak v Mediatéce v Mokré, tak 

v opravdovém divadle v Brně. Taky jsme navštívili 

velkou Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. Ve srovnání 

s tou mokerskou je obrovská a nám se moc líbila jak 

prohlídka knihovny a seznámení s jejími sluţbami, tak 

program o detektivkách, při kterém jsme si vyzkoušeli 

snímání otisků prstů, trasologické měření či sestavení 

portrétu pachatele, tzv. identikit. 

Zhlédli jsme i výstavu Jízda králů, expozici 

v Kapucínské hrobce, zastavili se na řadě míst 

spojených s brněnskými pověstmi, které nám 

povyprávěli někteří ze sedmáků. 

Aktivně jsme se podíleli na úklidu okolí Mokré při 

příleţitosti Dne Země. A protoţe jsme byli opravdu 

pilní a nasbírali hromadu odpadu, zaslouţili jsme si  

i sladkou odměnu v kavárně Mezi Stromy. 

Řada z nás se účastnila různých sportovních soutěţí  

a olympiády v biologii. Celá třída si pak společně 

zazpívala na akci Mokrá má talent písničku 

Nejpevnější pouto. 

I kdyţ jsme asi docela zlobili, učitelé mají velkou 

trpělivost a jsou na nás moc hodní. Takţe děkujeme!! 
Za 6. A Adéla Meluzínová 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ PŮLROK V 7.A 

Naše druhé pololetí začalo lyţařským 

výcvikem v Jeseníkách. Byli jsme tam společně 

s ţáky ze základní školy ve Ţdánicích. Zlepšili jsme 

se v lyţování a moc jsme si to uţili. V dubnu jsme 

společně se 6. třídou jeli do Mahenovy knihovny 

v Brně. Tam jsme se účastnili programu Kniha vs. 

film. Současně jsme navštívili výstavu Jízda králů a 

Kapucínskou hrobku. 11. května jsme nocovali ve 

škole. Opékali jsme špekáčky, hráli různé hry a večer 

jsme se společně dívali na film. V květnu jsme také 

jeli do Divadla Polárka na představení Robinson 

Crusoe, po kterém jsme se podíleli na tzv. diváckém 

semináři, na kterém jsme se potkali s autory inscenace 

a herci a společně s nimi o hře diskutovali.  

Co nás ještě čeká v červnu? 

Poslední školní týden strávíme na vodě ve Veselí nad 

Luţnicí, na kterou se všichni moc těšíme a doufáme, 

ţe nám vyjde skvělé počasí.    
              Třída 7.A 

 

PŮLROK V 8.A. 

Půlrok v naší třídě byl velmi pestrý. Navštívili 

jsme spoustu akcí. Ještě před vysvědčením se holky 

z naší třídy zúčastnily zápisu prvňáčků. Ve vestibulu 

školy bylo spoustu stanovišť, která jsme procházely i 

s budoucími prvňáčky a zkoušely s nimi, co uţ umí. 

Kaţdá z nás se převlékla za nějakou postavu 

z pohádek. Byly tu hodné víly, ale také zlí, škaredí  

a strašidelní piráti či upíři.   
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Obr:N. Neveselá,9.A 

 

V únoru se celý druhý stupeň sešel v tělocvičně na 

výchovném programu S hudbou proti drogám. Poté 

jsme se jeli podívat do Mahenovy knihovny a ještě ten 

den jsme byli na výstavě Ďáblova bible v letohrádku 

Mitrovských, kde také vystavovali největší leporelo 

na světě. 

 V druhém pololetí jsme zhlédli divadelní představení 

Sherlock Holmes, které bylo zmodernizováno oproti 

originální knize Arthura Conana Doyla. Následovala 

akce, které se zúčastnila snad celá škola, a to byly 

ornitologické ukázky  na hřišti v Horákově, kam 

přijeli ornitologové z  Lednice a předváděli nám 

spoustu dravců.  

Jako uţ tradičně, ţáci osmého ročníku pořádali 

okresní kolo Poháru rozhlasu a poté nás taky náš pan 

třídní učitel ,,propašoval ‘‘ na Pohár rozhlasu do Brna, 

na jehoţ organizaci jsme se také podíleli. Další 

výchovný program v naší škole nesl název Pouţívám 

mozek. Naučili jsme se, jak se správně učit. A také 

jsme se zúčastnili německé soutěţe v reáliích 

Šprechtíme a za odměnu za dobře odvedenou práci si 

poslechli koncert německé skupiny Tonbandgerät. 

V červnu nás čeká ještě spousta akcí, na které všichni 

těšíme a doufáme, ţe budou co nejvydařenější.   

 
   Za osmáky Adéla Bartušková, 

 

 
 

 

 

VZKAZY OD PRVŇÁČKŮ ANDĚLŮM 

Největšími kamarády, které jsme ve škole poznali, jsou naši „stráţní andělé“, ţáci devátých tříd, kteří 

nám šli příkladem. Chtěli bychom Vám poděkovat a vzkázat:  

Vzkazy z 1.A 
Kristýnka: Míšo, moc hezky ses o mě starala. 

Terezie: Kláro, děkuji, ţe jsi za mnou chodila. 

Ondra R.: Bylas na mě hodná a pozdravuj Terezku. 

Patrik: Přeju, ať se Ti daří v nové škole. 

Leontýnka: Děkuji za to, ţe jsi za mnou chodil. Ať se Ti daří 

v nové škole. Mám Tě ráda. 

Nela K.: Milá Kláro, moc si váţím, jak jsi byla na mě hodná, 

mám Tě hodně ráda 

Ondra K.: Děkuji, ţe ses o mě starala, ať se Ti líbí v nové 

škole.  

Martina: Mám Tě, Luci, ráda a chci, abys měla samé jedničky. 

Ondra H.:Andílku, měj se pěkně. 

Nela N.: Niki, děkuji za toho tučňáka, je moc hezký a děkuji za to, jak 

jsi mi poradila, jak se píše V a jak jsi za mnou chodila. Ať jsi zdravá. 

Bořík: Jsem rád, ţe jsi k nám mohl chodit. Přeji Ti samé jedničky a 

zdraví. 

Verunka S.: Milá Nikčo, moc děkuji, ţe jsi za mnou chodila a přeju Ti, 

ať se Ti daří v další škole. 

Alička: Verčo, děkuju, ţes chodila o velké přestávce a ať se Ti daří 

v nové škole.  

Dan: Ať se ti na střední škole daří, ať máš úplně hezké vysvědčení. 

Míša K.: Ať se Ti na střední škole daří, ať máš samé jedničky a ať se 

máš dobře. 

Verunka V.:Vendo, ať se Ti daří ve škole a děkuju, ţe ses o mě starala. 

Natálka: Ať máš samé jedničky v nové škole. 

Obr.:Zuzka Pejřilová, 7.A 
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Vzkazy z 1.B 
Adam: Ať se Ti daří na střední škole, ať máš samé jedničky. 

Kuba Vítek.: Jsi borec. Ať jsi, kde jsi, ať máš samé jedničky. 

Ondra K.: Matěji, jsi dobrej, mám Tě rád a ať se ti líbí v nové škole. 

Kubík Veselý: Byl jsi hodný, ať máš samé jedničky. 

Marek: Moc Ti děkuju, deváťáku, ţe jsi za mnou chodil. 

Jiří P. : Přeju Ti, aby se Ti líbilo v nové škole. 

Míša Š.: Ať máš samé jedničky. 

Maruška: Ahoj kamaráde, seš hodně dobrej.  

Jirka: Milý Šimone, díky, ţe jsi za mnou chodil, mám Tě pořád rád. 

Míša P: Ahoj Sašeno, mám Tě rád a budu Tě mít rád. 

Esterka: Sandro, hodně štěstí ve druhé škole. Ať se ti tam dobře daří, 

ať máš samé jedničky. 

Marcelka: Milá Denisko, přeju Ti hodně štěstí na střední škole. Taky 

jsi za mnou chodila o velké přestávce. Díky.  

Terezka M.: Ahoj Adame, přeju Ti hodně zdraví a hodně jedniček. 

Ríša: Šimone, škoda, ţe odcházíš pryč z téhle základní školy. Děkuji, ţes byl můj anděl. Papa, ať máš samé 

jedničky. 

Bára N.: Děkuju, ţe jsi za mnou někdy chodil. A přeju Ti, ať máš na jiné škole samé jedničky a ať se Ti tam 

líbí. 

Jarek: Matěji, byl jsi nejlepší deváťák. Je mi líto, ţe musíš odejít. Někdy tě uvidím na ulici. Nikdy na Tebe 

nezapomenu. 

Viki: Milá Sandro, ať se Ti v nové škole daří.  

     .    Andělé, máme Vás moc rádi 
 

Básnická soutěţ „Z pohádky do pohádky“ 

Po úspěchu básnické soutěţe „Mňam“, která na naší škole proběhla první pololetí, bylo na konci března 

vyhlášeno další kolo literárního tvoření, tentokrát na téma „Z pohádky do pohádky“. Opět se na stole poroty 

sešla pěkná hromádka děl, opět především poezie a opět především z prvního stupně. Na rozdíl od prvního 

pololetí se ale soutěţe zúčastnili i prvňáčci, kteří dokončovali verše pohádkových básniček za pomoci obrázků  

 
 

1. místo Veronika Petrů, 4. A 

Popletená pohádka 

Karkulka do jeskyně vlka nese, 

drak číhá na Smolíčka v lese. 

Bajaja zlatou hvězdu na čele měl, 

Smolíček místo babičky v posteli bděl. 

 

Růţenka s šesti trpaslíky bydlí, 

Sněhurka se houpe na medvědí ţidli. 

Prasátko si postavilo domek z trávy, 

princezna Husopaska pase krávy. 

 

Princezna Lada Kazisvěta miluje, 

princ Radovan v kuchyni čaruje. 

Tři bratři za loupeţ ve vězení sedí, 

Dlouhý s Tlustým do daleka hledí. 

 

Zeptejte se vašeho dítěte, 

jestli tuto pohádku rozplete. 

Pokud si nevíte rady, řekněte mi, 

ať to nemáme popletené v naší zemi 

 

 

1. místo Kateřina Kopecká 5.B 
 

Ţivot jako v pohádce 

Chtěla bych ţít jako v pohádce,  

všechno bych nechala na rádce, 

měla bych spoustu sluţebnic,  

nemusela bych dělat vůbec nic. 

Co si dnes vezmu na sebe?  

To zařídí mé sluţebné. 

Vařili by mi kuchaři, 

snídani, oběd, večeři. 

A ţe se princezny také učí? 

Leda jak skákat princům do náručí,  

A kdyţ bych neměla ţádné starosti? 

Zbyly by mi jenom samé radosti. 
 

2. místo KláraKristová, 4.A 
 

Z pohádky do pohádky 

Byly to zlaté časy, 

kdy si babička na dobrou noc 

volala pohádky na pomoc. 

 

„Babi, jak to bylo s panem králem, 

 

co přišel o království málem? 

A co ta saň? 

A co ten drak? 

Povídej o hloupém králi, 

co div nepřišel o svůj zrak. 

Řekni, babi, o té paní, 

co byla zaslíbená zlé sani! 

Řekni, babi, o té krásce, 

řekni prosím o Zlatovlásce!“ 

 

„Kdysi dávno, v hlubokém lese, 

holčička v červeném košík nese, 

zvesela si vykračuje, 

řeku malou překračuje, 

nevzpomene si na matku, 

ani na vyprávění o vlku, 

a když ho potká, je dítě plné 

zmatku. 

„Dobrý den, dobrý den, 

nevím, kudy z lesa ven! 

Prosím mohl byste mi pomoci, 

jdu za babičkou, trápí se prý 

nemocí!“ 

 

„To má babička ale hodnou 

vnučku, 

neměla bys kousek vepřového 

bůčku?“ 

 

„Ty si myslíš, že nesu babičce 

bůček? 

Vždyť ji k protéze chybí jenom 

krůček!“ 

 

„Dobře, dobře, rozumím,  

to já přece dávno vím, 

jsem babiččin věrný pes 
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a jako svoje boty znám ten les.“ 

 

„Tak to jsem v bezpečí 

a už se mi nestane, že skončím 

v bodláčí… 

Pejsku, prosím ukaž mi ven z lesa cestu, 

já vím, daleko je tu k městu.“ 

„Jdi pořád na sever a spatříš louky,  

lesy, brouky 

a někde v dálce kdesi,  

vidíš ves, co nám je známa, 

tam bydlí tvé mámy máma.“ 

„Díky, díky mockrát!“ 

 

„Pomáhat dětem, to já moc rád!“  

 

A tak dle návodu chodí, 

máma říkala jí, 

radu vlka vážně neber! 

Cestička ji vodí  

pořád někam na sever.“ 

 

„Ach ty, kloučku, 

pod peřinou v teploučku, 

spíš a teď se ti zdá sen, 

ach, ať je krásný jen. 

Hezky dadej, 

hezky hajej. 

Já vím, ţe uţ spíš 

a ţe uţ pohádku neslyšíš. 

Ale tohle babičky dělávají, 

kdyţ své hodné vnuky ukládají. 

 

Babička mě takto vţdycky 

ukládala, 

na pohádce na dobrou noc si 

zakládala. 

A teď jdu uloţit svojí dceru,  

je to moje víla, 

v pohádkách je velká síla. 

 

 

3. místo -Adéla Ondrůšková, 7. A 
Šíleně smutná princezna  

Bez Radosti 8  
Veselín nad Smutínem 

808 81 

 

Váţený pan 

MUDr. Dušan Bolíto 

Psychologická poradna „Štěstí“ 

Usměvavá 12 

Kouzla 

819 04 

        

V Kouzlech 25. května 2016 

Ţádost o místo psycholoţky 

         

Váţený pane doktore, 

 

ráda bych se ucházela o místo psycholoţky v psychologické poradně „Štěstí“. Vystudovala jsem Univerzitu štěstí 

a radosti a byla jsem zaměstnána jako odborný psycholog v zámecké věznici. Mým nejznámějším pacientem byl princ 

Václav, jenţ mě pojal za manţelku, coţ je důkazem mých terapeutických schopností. 

 

S pozdravem a slzou v oku     Šíleně smutná princezna 

 

4. místo - Adam Krutil, 2.B 

Psaní 

Byl jeden král 

a ten byl sám. 

A tak poslal psaní 

kaţdé hezké paní. 

Kdyţ je pošťák roznášel 

vítr mu je unášel. 

Nakonec si našel paní 

a uţ nikdy nepsal psaní. 

 

Bál 

Byl jeden král  

a ten udělal bál. 

Přišlo plno lidí, 

zaplnilo pět síní. 

Za chvíli uţ vystoupil sám král 

a povídá: 

Dobrý den, páni nápadníci, 

kdo bude tancovat s tou krasavicí? 

Hned se jeden přihlásil 

a všem v sále oznámil:Já s ní budu 

tancovat a pak moţná i kralovat. 

 

 

 

 

 

5. místo 

A. Irajnová, Š. Malenová, 4.B 

Pohádky 

Pohádek je plný svět, 

kaţdá jako z růţe květ. 

Princ, princezna a drak, 

řeknu baf a vyletí do oblak. 

Vodník jim vesele mává, 

přitom mě za vlasy tahá. 

A támhle jeţibaba letí a přitom straší 

malé děti. 

Sluníčko uţ zapadá, 

já uţ jsem ospalá. 

Maminka dočte pohádku,  

já se uloţím ke spánku. 
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6. místo - Aneţka Zouharová, Zdeňka Kocourková

Zlatovláska Kráska        

U Tří vlasů 3 

Vlasákov 

100 11 

 

Kadeřnictví Zlatá hříva 

Pohádková 13 

Magie 

379 12         

         

                Obr.Lucka Zouharová, 3.B 

      Ve Vlasákově 25. května 2016 

Ţádost o místo kadeřnice 

        

Váţené dámy a pánové, 

 

 ráda bych se ucházela o místo kadeřnice v kadeřnictví Zlatá hříva. S česáním a úpravou vlasů mám bohaté 

zkušenosti, protoţe kaţdý den češu svých 11 sester. Jsem pracovitá, milá, mám spoustu nápadů na nové účesy. 

  

S pozdravem       Zlatovláska 

 
 

Speciální cena za tvůrčí činnost - Dominika Urbánková, 4.A 

Z pohádky do pohádky 
 Byla jednou jedna dívka, která měla dlouhé zlaté vlasy. Jmenovala se Maková panenka. Ţila v perníkové 

chaloupce uprostřed hlubokého lesa se svou macechou, které slouţila, ale byla docela spokojená, protoţe měla milé 

kamarády. Jejími kamarády bylo sedm malých veselých trpaslíků, Prófa, Šmudla, Dřímal, Kejchal, Rejpal, Štístko a 

Stydlín.  

 Jednou, kdyţ byla velká zima, ji macecha poslala po jahody. Maková panenka šla lesem, nevěděla, kudy vede 

cesta a najednou uviděla šeredného vlka. Vlk se stále přibliţoval a Maková panenka nevěděla, co má dělat. Vlk se 

zničehonic zastavil, otočil a utíkal pryč. Maková panenka se otočila a uviděla, ţe se za ní po cestě blíţí Otesánek, kterého 

se vlk polekal. Byla ráda, ţe vlka vystrašil, ale co kdyţ má hlad? Naštěstí Otesánek jen prošel kolem panenky, slušně ji 

pozdravil a poradil jí, ţe se má schovat, protoţe se blíţí bouřka. Maková panenka si v duchu pomyslela, ţe má štěstí, ţe ji 

nesnědl, asi byl najedený. 

 Pak začala bouřka a panenka se běţela schovat do hradu, který stál před ní a byl zarostlý šípkovými růţemi. 

Maková panenka vešla do krásné komnaty, kde byla připravená postel s peřinami a stůl s jídlem. Panenka se najedla a 

usnula. Ráno se v pokoji objevila královna a ptala se jí, jak se jí spalo. „Vůbec jsem se nevyspala,“ postěţovala si panenka. 

Královna jí ukázala maličkatý hrášek který byl pod matrací, hledala totiţ pro svého syna nevěstu a chtěla zjistit, zda je tato 

dívka urozeného původu.  

 Maková panenka se jí zalíbila, a tak si ji chtěla prověřit. Dala jí za úkol upříst nitě na kolovrátku. Zavřela ji do 

věţe, ale panenka neuměla příst, dostala strach, ţe úkol nezvládne. Naštěstí se objevily tři přadleny, které jí nabídly pomoc 

a ráno byly všechny nitě upředené. Královna byla spokojená, ale dala jí ještě jeden úkol – do rána musí být nitě zlaté a 

musí se třpytit jako její vlasy. Přadleny byly pryč a Maková panenka si nevěděla rady, dala se do pláče a najednou kde se 

vzal, tu se vzal, objevil se neznámý skřítek. Jmenoval se Rampelník. Jedním mávnutím ruky nitě pozlatil a Maková 

panenka se ptala, co chce za odměnu. „Nic, jen si přijdu zatančit na tvoji svatbu,“ odpověděl skřítek. 

 Královna byla spokojená a rozhodla se, ţe představí Makovou panenku princi a uspořádala ples. Maková panenka 

se moc těšila, měla totiţ šaty připravené v oříšku, tak šla do své komnaty, aby se na ples přichystala. V komnatě byla ve 

váze krásná květina, panenka si ji chtěla prohlédnout. „Au, to bolí!“ vykřikla, kdyţ se píchla o růţi a usnula a s ní celé 

království. Jenţe tento výkřik slyšeli Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Ti ji naštěstí zachránili polibkem, jeden na čelo, druhý 

na pravou tvář a třetí na levou.  

 Na královském plese si panenka vzpomněla, ţe je pořád na cestě pro jahody. Na 

prostřených stolech opravdu našla misku jahod, ty vzala a pospíchala za macechou. 

Maceše řekla, ţe sice má jahody, ale ţe si je nechá, protoţe se budou hodit na svatbu. 

Macecha nevěřila. Maková panenka a svatba s princem? Poprosila panenku, aby ji vzala 

s sebou. Hned druhý den se konala veliká svatba a na ni tančili úplně všichni, dokonce i 

zlý vlk, macecha, Otesánek, Karkulka, tři přadleny, Rampelník a se vším pomáhali 

trpaslíci. Maková panenka měla ohromnou radost, měla hodného muţe a veselou svatbu, 

jen jí bylo divné, odkud se pořád berou na miskách jahody.  
 Ona totiţ:            

Zapomněla, váţení, na jahody mraţený, na jahody mraţený, v igelitu balený! 
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Na co se těší 4.B 
V červnu nás čeká spousta příjemných akcí. Nejvíce se asi těšíme na školu v přírodě – jedeme na pět dní do 

Trhové Kamenice. Program jsou Staré pověsti české. Ke Dni dětí nám Fantázie opět připraví pořad o bezpečném chování 

nazvaný Den bez úrazu, budeme si zkoušet první pomoc. Čeká nás společné fotografování tříd. Pojedeme také do kina 

Olympia na Malého prince. Pro šikovné děti nej kamarády z 1. stupně bude Výlet za odměnu – do keltského sídliště Isarno 

u Boskovic. Pokud vyjde počasí, rozloučíme se se školou na místním koupališti. A pak uţ jen vysvědčení a… hurááá, 

prázdniny! :o)          Za 4.B Amča Irajnová 

CO JEŠTĚ ČEKÁ A NEMINE OSMÁKY 

Začátkem června pojede naše třída společně s deváťáky prohlédnout si přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé 

Stráně. Exkurze je spojena s návštěvou centra zábavy ve středisku Dolní Morava. Výlet jsme dostali za odměnu 

za pomoc při pořádání atletické soutěţe O Pohár rozhlasu (jak se říká, nic není zadarmo).  

S devátým ročníkem nás také čeká 15. června výlet do Vídně, kde si prohlédneme historické centrum města a 

snad si i trochu „zašprechtíme“ německy.  

Poslední školní týden bude ve znamení „vodáku“ a cyklistiky v okolí kempu Krkavec. Vodácký výcvikový kurz 

jsme absolvovali uţ loni, takţe doufáme, ţe to bude brnkačka, ale kol se trošku bojíme… Snad nás pan učitel 

bude šetřit!  

Během června se také budeme muset připravit na naši novou funkci pro příští rok, a to „andělé prvňáčků“. Sami 

jsme zvědaví, jak obzvlášť někteří z nás tuto roli zvládnou. 

A pak uţ jen tři dny… dostaneme vysvědčení a pak… PRÁZDNINY!! 
          Za osmáky Anežka Brzobohatá 

Plán na červen 4.A 

Červen zahájíme školou v přírodě, 

kde budeme plnit různé úkoly a budeme si 

zpívat u táboráku. Po škole v přírodě 

budeme opakovat gramatiku Českého 

jazyka. Poslední týden se těšíme na výlety: 

kino, divadlo, koupaliště a další. Ale co 

zaţijí úplně všichni je loučení s deváťáky a 

loučení se se školou!! 

 

Na co se těšíme do Zoo? 

 Daleká cesta autobusem za 

exotickými zvířaty, zmrzlina, krmení dravé 

zvěře... Ano, uţ se nemůţeme dočkat. Na 

výlet se řádně připravujeme, kaţdý si 

připravil projekt ke svému oblíbenému 
zvířeti, které by chtěl v zoologické zahradě navštívit. Popovídal ostatním o zajímavostech, způsobu ţivota, a také si 

připravil otázku, na kterou budeme zjišťovat odpověď aţ na místě. Otázky jsou velmi zajímavé. Víte například, jak dlouhý 

jazyk má mravenečník, kolik kilo potravy denně spořádá dospělá panda, jak dlouho spí ţirafa, nebo čím v zoo krmí lvy a 

tygry? Zkrátka výlet bereme zodpovědně...  

Žáci 2. B 

PRÁZDNINOVÁ ANKETA 

Moţná jste si mohli všimnout, ţe někteří z vašich spoluţáků (a nebo dokonce vy sami ), vyplňovali anketu na 

téma prázdniny. Odpovídalo na ni celkem  50 ţáků naší školy, kterým tímto moc děkujeme. A tady máme výsledky, které 

jsou uvedeny v procentech. 

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ 
Tuto rubriku redakční rada zařadila jako velké těšení 

se na prázdniny a protoţe těšení je nejlepší, pojďte si 

počíst, co nás po uzávěrce 18. čísla ještě potkalo! Mimo 

maratonu uzavírání známek jsme se měli stále fajn. 

 A jak se ty naše akce vyvedly? To se třeba dočtete 

v příštím díle časpisu a taky i to, jak se daří Šíleně 

smutné princezně v novém zaměstnání 
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1. Těšíš se na prázdniny?                              2. Kde budeš trávit prázdniny? 
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3. Kam pojedeš na dovolenou?                               4. Čemu dáváš přednost? 
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5. Kam pojedeš ještě (kromě dovolené)?              6. S kým budeš trávit prázdniny? 
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7. Jaká je tvoje ideální dovolená nebo prázdniny?  

Protoţe otázka byla otevřená, tedy bez moţností výběru, dostali jsme na ni jenom několik málo odpovědí. Z nich 

však vyplynulo, ţe naše představy o ideálních prázdninách jsou rozličné, nicméně jedno společné mají, a to ţe jsou bez 

školy a učení! 

Výčet konkrétních odpovědí, které se v dotazníku objevily: 

Dovolená u moře, na táboře s kamarády, na chatě s bazénem a hezkou přírodou, opalování a šnorchlování, s kamarády 

v Americe, leţení a nicnedělání, chození po památkách, Karibik, soustředění v Kung-fu na Vysočině, být v airsoftové 

aréně, sluníčko, v Kanadě u tety, kdekoliv kde je zábava, tak která by trvala aspoň dva roky, relaxace, místo kde je hodně 

památek, Itálie, Hawai, Francie, wi-fi, dobré jídlo a pití, koupaliště.  
          Aneţka Brzobohatá, 8. A 

…a něco pro dlouhou prázdninovou chvíli 
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NAPSALI NAŠI…. 
 

Nejen redakční radě se během školního roku zadaří napsat zajímavé příspěvky do našeho půlročníku, a proto 

přidáváme ještě pár zajímavostí, které stojí za přečtení. 

 
GOLF 

od Terezky Krčkové, 3. A 

Golf je úderový sport. Cílem této hry je dopravit míček po různých hracích dráhách z pevně určeného bodu 

(odpaliště) přes různé překáţky co nejmenším počtem úderů do jamky. Jako u kaţdého sportovního odvětví je nutné zde 

dodrţovat určitá pravidla. Podle pravidel v golfu si hráč smí na jedno kolo trunaje vzít maximálně 14 holí. Mezi základní 

hole patří putter, ţeleza a dřeva. Putter se pouţívá zejména na greenu, má-li se pouze míček kutálet. Ţeleza se od sebe 

rozlišují délkou násady a úhlem sklonu úderové plochy. Čím delší hůl, tím dále míček letí. Největší vzdálenosti se dosahují 

dřevem. Označení pochází z toho, ţe dříve byly hlavice těchto holí zhotovovány výlučně ze dřeva. 

Ve dvou letech jsem se přestěhovala s rodiči do Skotska, které je povaţováno za kolébku golfu. Zde jsem se poprvé s 

golfem seznámila. Tatínka hra natolik zaujala, ţe se jí začal věnovat. Chodila jsem s ním na tréninkové plochy. Kdyţ mi 

byly tři roky, dostala jsem na vánoce svoje první hole.Po dvou letech jsme se vrátili zpět do ČR a já se chtěla golfu dále 

věnovat. Začala jsem navštěvovat tréninkové lekce Johna Carrola ve Slavkově u Brna.Golf patří mezi mé koníčky. Je to 

náročný sport, hlavně po mentální stránce a k dosaţení dobrého výsledku je nezbytná důslednost a přesnost na kaţdé z 18 

jamek. 

Výlet Dolní Kounice 1.AB 

Ve středu 18. 5. jsme navštívili Kouzelný hrad a zámek Dolní Kounice, kde jsme šli po stopách hradního strašidla. 

Přivítaly nás dvě čarodějky a dobrodruţství začalo. Plnili jsme různé úkoly, hledali indicie a hradní klíče. Nakonec jsme 

hradní strašidlo Zilobelána našli.  

A co se nám nejvíc na výletě líbilo? 

Děti z 1. A 

Kristýnka – líbil se mi Zilobelán, jízda, sál, kostými a tancování a zpívání od Zilobelána. Ondra K. – líbilo se mi 

všechno. Patrik – jak tam bylo strašidlo a ten kouř. Nela N. – líbilo se mi všechno a trochu jsem se bála hradního strašidla 

jménem Zilobelán. Bořík – sbírání balónků, Zilobelán a omalovávání. Dan – mistr Yoda a jak jsme nakupovali. Verunka 

V. – jak paní učitelka hledala klíč, trošku jsem se bála strašidla Zilobelána. Veronika S. – jak jsme byli na hradě, 

Zilobelán. Martina – zaţila jsem ten nejlepší výlet, líbilo se mi nejvíce strašidlo Zilobelán. Jarek – líbilo se mi všechno i 

Zilobelán. Ondra R. – líbilo se mi, jak jsem se bál, jel autobusem a sbírali jsme klíče. Ondra H. – autobus, strašidlo 

Zilobelán. Týnka – jak jsme hledali indicie a jak Zilobelán zpíval. Natálka – hradní strašidlo Zilobelán. Michal – strašidlo 

Zilobelán. Nela K. – jak jsme hledali klíče a dělali úkoly. Terezie – strašidlo Zilobelán, klíče. 

Děti z 1. B 

Jakub Ves. – strašidlo Zilobelán, hádanky, prostě všechno. Míša Š. – jak jsme viděli čarodějnice. Marek – Zilobelán, 

zámek. Jiří P. – strašidlo Zilobelán, hradby, kouř, hudba a kostými. Jakub Vít. – jak jsme plnili úkoly, zábava Zilobelán. 

Jarek – strašidlo Zilobelán. Bára – strašidlo Zilobelán, jak tam byl kouř, hledání klíčů a indicií. Adam – strašidlo 

Zilobelán, hororová hudba a hrad. Maruška – jak jsme dělali hada a hledali klíče. Ondra – nejvíc se mi líbil Zilobelán, 

hrad a hledání klíčů, kouř a sál. Viki – hradní strašidlo Zilobelán. Terezka – jak paní učitelky hledaly klíč a jak jsme šli po 

stopách strašidla. Esterka – jak strašidlo Zilobelán zpíval na hradě a čarodějnice. Ríša – hradní strašidlo Zilobelán a hrad i 

zámek v Dolních Kounicích. Jiří M. – strašidlo a ohniště. Marcelka – Zilobelán a nejvíc hrad. 
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V CIZÍ KŮŢI 

Štěpán Irajn, 6.A 

V cizí kůži – zadání na základě četby ukázky v čítance 

Černá cikánská kůže – Chtěl by sis někdy s někým vyměnit 

kůži? Proč ano/ne, na jak dlouho, co by ti mohla taková 

zkušenost dát? 

Já v těle dívky 

Po probuzení bych zjistil, ţe jsem v těle holky. Já a 

holka?! To nejde… Holky jsou sice docela fajn, ale kdo 

má pořád na záchodě sedět? Ony všechno zbytečně řeší! 

To je lepší si to vyjasnit hned klidně i ručně, neţ se půl 

roku pomlouvat a přitom ani nevědět proč.  

Vlastně by to nebylo tak špatné, jako holka bych mohla 

mít víc práv. Například bych nemusela v tělesné výchově 

tak rychle běhat. Taky se jim víc věří, kdyţ jdou ţalovat. 

Ale zase by se mi nechtělo pořád řešit, co s dlouhými 

vlasy a co si obléknout. 

Asi jsem vlastně rád tím, čím jsem! 
      

          Obr. Linda Presfreundová, 6.A 

Cesta do školy 

 Kaţdé ráno, pětkrát do týdne, chodím do školy. Taková cesta vyţaduje velké 

mnoţství trpělivosti a zkušeností, zkrátka je to velmi náročné, zvláště psychicky. 

 Kdyţ vyjdu z domu, oslní mě prudké světlo (protoţe je náš dům na kopci a 

je vchodem otočený přímo na východ), coţ do nového dne moc nepovzbudí, ale jsou 

i horší věci, například první část cesty vede celkem prudce z kopce a já musím brzdit. 

To mě stojí více energie, neţ kdybych šel jen po rovince. Dále pak cesta pokračuje 

pro změnu do kopce, coţ mě opět stojí nadměrné mnoţství energie, které mám po 

ránu tak málo. 

 Čím více se přibliţuji ke škole, tím více stoupá počet lidí na kilometr 

čtvereční. Je to opět nemilé, protoţe se tím sniţuje klid, který je (zvláště po rámu) 

důleţitý. 

 Pak se dostáváme k přechodu před školou, kde uţ nervózní, vyšinutí řidiči 

vozí svou drobotu do školy a já jen sleduji jejich vynervované výrazy a doufám, ţe 

mě ţádný nepřejede. 

Závěr cesty mi přináší smíšené pocity. Tím kladným pocitem je, ţe jsem si oddechl, 

ţe jsem překonal tu cestu plnou útrap, a tím záporným pocitem je silně demotivující 

fakt, ţe mě dnes čeká ještě cesta ze školy.       

                     Jindřich Dostál, 9. A 

Jak jsme šli uklízet a co jsme všechno našli... 
Jiţ poněkolikáté se Základní škola Mokrá účastnila akce Ukliďme Česko, která probíhá ku příleţitost Dne Země. I 

letos vyrazily třídy do terénu, některé aby pomohly uklízet, jiné plnit různé přírodovědné a ekologické úkoly. My, šesťáci, 

jsme dostali pytle a vymezenou trasu, kterou jsme měli projít a posbírat odpadky. 

Na počátku nás i paní učitelky přepadly pochyby, co s tolika velkými pytli budeme dělat, vţdyť nám přidělený úsek není 

nijak dlouhý a hlavně jiţ o víkendu proběhl úklid některých lokalit pod záštitou jiných organizací. Snad z obavy, ţe 

bychom moc sbírat nechtěli, vyhlásily paní učitelky soutěţ o sladkou odměnu. Která skupinka nasbírá nejtěţší pytel, 

vyhrává. Realita však (bohuţel) předčila vysoce naše očekávání. Jiţ na prvních 400 metrech se naše vaky pováţlivě 

naplnily, takţe bylo jasné ţe problém budeme mít spíše opačný. Mnoţství odpadu bylo takové a především takového 

neuvěřitelného charakteru, ţe původně soutěţ „ve váze a objemu“ byla změněna na soutěţ kuriozit. A ţe jsme těch nálezů, 

nad kterými rozum zůstávál stát, ale měli. Posuďte sami. 

Uprostřed lesa jsme kupříkladu našli docela zachovalé kovové kropicí konve, téměř půlmetrovou kost z neznámého zvířete 

(doufejme, ţe zvířete), nejrůznější kovové i plastové trubky, nádoby po kosmetických přípravcích, potapečské brýle a 

dokonce i obrovskou umělohmotnou ceduli, jiţ značně poškozenou, o rozměrech 1,20 x 1,40 metru a s nápisem Motorest 

Rohlenka. Divíte se? My se divili taky. Čekali jsme „běţný“ odpad typu pet-lahví a papírů, ale tohle? 

Co ovšem v míře absurdity vyhrává, jsou psí výkaly v igelitových sáčcích pohozené v lese. Pán jde na procházku se svým 

psím mazlíčkem do lesa, kde se takový psí exkrement naprosto ztratí a hlavně během několika málo dnů rozloţí a ještě 

poslouţí některým hmyzím druhům. „Nápaditý“ páníček ovšem neváhá bobek po svém psovi umístit do plastového pytlíku 

a ten v lese klidně nechat! Jak dlouho se asi igelit rozkládá? 

Nasbírali jsme toho moc, div jsme pytle unesli a hlavu si neukroutili. A protoţe si dle názoru paní učitelek tohle dopoledne, 

a my s ním, zaslouţilo sladkou odměnu, zakončili jsme jej nad zmrzlinou v kavárně Mezi Stromy a vymýšleli nový 

přírodovědný název pro člověka. Člověk zručný, člověk rozumný? Ne, člověk nepořádný! 

            Třída 6. A 

Obr. Sára Hlásenská, 8.A 
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 ČÍM SE JEŠTĚ MŮŢEME POCHLUBIT? 
ŠKOLNÍ ZAHRADA 

Naše školní zahrada vzkvétá za úporné snahy a práce pod vedením paní učitelky Dolníčkové a Kozumplíkové. Pilně 

plánují, vymýšlí a shání a ţáci školy v pracovních činnostech se pilně starají. 

Fotodokumentace napoví, co všechno se jiţ podařilo a čas ukáţe, co všechno se dá ještě vymyslet  

 
V letošním školním roce 2015/16 jsme se rozhodli zútulnit školní zahradu. Podařilo se nám vybudovat bylinkovou a 

skalničkovou spirálu, upravit ohniště se zrekonstruovanými lavičkami od pana Závodníka.  Do záhonů jsme nasadili 

ředkvičky, saláty, rajčata, hrášek, fazole, jahody, mrkev a petrţel. Na zahradě jsou nyní nově zbudované úkryty pro zvířata 

např. hmyzí hotel a krmítka pro ptáky. 

Na úpravě zahrady se hlavně podílela paní učitelka Dolníčková v pracovních činnostech s ţáky 6. a 7. ročníku, dále 

přírodovědný krouţek a příleţitostně pomohli i další ţáci školy. 

V dalších letech bychom chtěli mj. zaloţit motýlí louku, zútulnit prostor kolem garáţe, vybudovat altán, tee-pee 

s plazivými rostlinami, budky pro ptáky. 

Děkujeme všem, kteří přiloţili ruku k dílu a doufáme, ţe budeme mít i do budoucna spoustu ochotných pomocníků. 
P. Kozumplíková a I. Dolníčková 
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NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŢ ZÁHADA HLAVOLAMU? 

 
 

 

 

 

 

 

UDÁLOSTI ( BEZ STAROSTÍ)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

KAPRÁLŮV MLÝN 3.A 

Monika Kocourková 

 

Dne 27. 4. - 29. 4. 2016 se naše třída 3.A zúčastnila ŠvP 

v Kaprálově mlýně. První den jsme se tam vydali pěšky. 

Cestou všichni řešili, kdo s kým bude na pokoji. Kdyţ 

jsme dorazili do cíle, řekli nám, ţe všechny holky budou 

spolu na jednom pokoji a kluci ve dvou pokojích. Dost 

nás to zaskočilo, ale pomohlo nám to se více spolu 

skamarádit a vycházet spolu. 

     Vše jsme si prohlédli a pak šli do klubovny. Tam 

jsme si vyslechli zajímavosti o Kaprálově mlýně. Poté 

jsme hráli hry. Druhý den pokračoval v hraní her s tím, 

ţe odpoledne se k nám přidali i někteří rodiče. Byla to 

docela legrace. Večer byla diskotéka. Následovala 

večerní hra. Byla docela náročná. Spočívala v tom, ţe 

jedna osoba měla zavázané oči a druhá jí navigovala. 

     Třetí den jsme měli opět program s hrami. Po obědě 

jsme se sbalili a vyrazili pěšky domů. Sice bylo chladné 

počasí, ale přesto se nám v Kaprálově mlýně moc líbilo. 
 

 

Mokerský slavíček 2016 

Matěj Irajn 

 

Ve středu 6. 4. 2016 proběhla jako kaţdý rok na naší škole pěvecká soutěţ 

" Mokerský slavíček".  

Soutěţe se zúčastnilo 28 dětí z 1. - 5. tříd. 

Tématem byly písničky z pohádek. 

Na úvod zazpívali a zahráli ţáci ze 4. B pohádkovou písničku Karkulka. 

Tím všechny soutěţící i diváky krásně pohádkově „naladili“. 

Soutěţícím se jich vystoupení povedla, navíc je mnozí doplnili krásnými 

kostýmy. 

Zaznělo spoustu hezkých písniček a moc jsme si to všichni uţili. 

A vítězové jsou: 

1. kategorie    1. místo Bára Neveselá 1. B 

                       2. místo Veronika Skotalová 1. A 

                       3. místo Patrik Mikulášek 1. A 

2. kategorie    1. místo David Kocián 2. B 

                       2. místo Dominika Lévárdiová 2. B 

                       3. místo Viola Kubičíková 3. A 

3. kategorie    1. místo Dominika Urbánková 4. A 

                       2. místo Beata Poláčková 5. B 

                       3. místo Tereza Bednářová 4. B 

                       3. místo Adéla Neveselá 4. B 

Rozluštění záhady z minulého čísla na str. 10 

– Karikatura Járy z 5.A – práce žáků ve výtvarné výchově. 

-Ušklebenou fotografií z prvních narozenin se pochlubila  p. uč. Borčická 

Pozvánka do Skalního mlýna v Moravském 

krasu:  POZVÁNKA OD 3.B 

Skalní mlýn je u Kateřinské jeskyně. Jsou 

tam restaurace, hostince a suvenýry. U Kateřinské 

jeskyně stojí Dům přírody. Dozvíte se tam spoustu 

zajímavých věcí. V jeskyni zimují netopýři. Dá se 

tam jet autem s celou rodinou, rodinné vstupné 

zakoupíte levně. (Lukáš V.) 

Milí rodiče a děti, přijeďte do Skalního 

mlýna, zaţijete skvělé záţitky! Uvidíte Dům přírody 

a Kateřinskou jeskyni a moc dalších. Můţete vidět 

netopýry. V Domě přírody najdete hernu, stánek a  

sochy ze dřeva. Pro holky a maminky náhrdelníky a 

náramky a pro kluky a táty netopýří plyšáky a sošky 

vláčků. Uvidíte vzácné květiny. V Kateřinské 

jeskyni uvidíte opravdové kosti medvěda a 

koncerty. Přijďte a uţívejte si s rodinou!  (Míša 

+Lucka K.+ Dan B.) 

Ahoj ţáci, ve středu 4.5. jsme se podívali 

do Skalního mlýna. Je tam Kateřinská jeskyně, ve 

které jsou rampouchy a netopýři. Je tam Dům 

přírody s hernou a dozvíte se tam dost o netopýrech. 

Jsou tam hezké suvenýry a šneci. V jeskyni pouští 

píseň Pirates of the Caribbean. (Kuba K.+Martin Č.) 

Zveme Vás do Skalního mlýna, kde se 

dozvíte hodně věcí o netopýrech a krápnících. 

Můţete se projít a uvidíte mnoho krásných míst, 

například Čertův most. A na začátku programu 

budete v kině, kde promítají pohádku o netopýrce 

Nety. Je tam krásně. (Emma+Lea) 

Robinson Crusoe v Divadle Polárka 

V minulém čísle Školního půlročníku jste si mohli přečíst 

práce sedmáků o tom, jak si představují svůj „opuštěný“ ostrov. 

Byl to jeden z úkolů, který plnili po absolvování besedy v místní 

knihovně na téma Robinson Crusoe. Tentokrát se s tímto hrdinou 

setkali na prknech, která znamenají svět. 

Inscenace Divadla Polárka Robinson Crusoe představuje nelehký a 

především osamělý ţivot námořníka Robinsona, který po 

ztroskotání své lodi strávil více neţ 20 let sám na pustém ostrově. 

Představení začíná právě v tomto okamţiku, kdy se Robinson po 

tolika letech potkává s lidmi, domorodci, a zachraňuje před smrtí 

jednoho z nich. Získává v něm nového společníka, kterého se 

snaţí „vychovat“ dle západního modelu, ale současně je i 

ovlivňován jeho ţivotem úzce spojeným s přírodou. Právě tato 

interakce byla pro ţáky velmi zajímavá a především zábavná, 

protoţe přinášela řadu komických situací a scén.  

V retrospektivních sekvencích (vzpomínkách) se diváci dozvěděli 

o předchozím ţivotě Robinsona, o jeho touze po moři a 

dobrodruţství i okolnostech ztroskotání. Hra končí vysvobozením 

Robinsona a jeho odjezdem do rodné Anglie společně s Pátkem.  

Ač původní látka byla výrazně zjednodušena, zůstalo téma samoty 

a naděje velmi silné a pochopitelné pro danou cílovou skupinu, tj. 

ţáky 2. stupně ZŠ. Ţákům se představení velmi líbilo. Látka jim 

byla známá z hodin literatury a z lekce, kterou absolvovali 

v knihovně v Mokré, proto také velmi dobře reagovali během 

diváckého semináře, který měl za úkol přiblíţit jim okolnosti 

vzniku a realizace divadelní hry a současně autorům nabídnout 

zpětnou vazbu. 
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Osmáci šprechtili v Brně 
Pod záštitou Goethe Institutu, Österreich Institutu, Pedagogické fakulty MU v Brně a dalších organizací jsou v Brně 

pořádány tzv. Dny s němčinou, neboli Šprechtíme. Úkolem této akce je motivovat ţáky učit se německy a poznávat 

německy mluvící země. Proto se také dvou bodů programu zúčastnili i ţáci osmého ročníku naší školy. Ačkoliv se 

německý jazyk učí teprve prvním rokem, jejich znalosti a úroveň jazykových kompetencí jsou na velmi dobré úrovni, coţ 

dokládá umístění na 4., 5. a 6. místě v soutěţi Autobahnspiel, která tvořila první část dopoledního programu. V rámci ní 

„cestovaly“ děti po Německu, plnily úkoly a současně přemýšlely o strategiii, jak najet co nejvíce kilometrů. Ţáci byli 

rozděleni do skupinek, které na stanovištích (ta představovala různá německá města) plnily rozmanité úkoly. Po vyhlášení 

výsledků soutěţe se třída přemístila do Dělnického domu v Ţidenicích, kde byl připraven koncert hamburské rockové 

skupiny Tonbandgerät. Frontman skupiny komunikoval s přítomnými jak německy, tak anglicky, čímţ snad také přispěl k 

chuti ţáků učit se cizím jazykům. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouţívám mozek (?) 

Ohlasy osmáků na akci Šprechtíme: 

 „Soutěţ se mi moc líbila. Hodně jsem se naučila o Německu. Pokud by v budoucnu nějká ještě byla, zase bych se jí chtěla 

zúčastnit. Pořadatelé byli velmi milí. Po soutěţi jsme šli na koncer, který jsme si moc uţili. Pěkně jsme to tam rozjeli.“ 

            Nikča 
„Soutěţ se mi celkově líbila, byla pěkně udělaná, pořadatelé se k nám chovali pěkně. Naše skupinka se umístila nejlépe z 

naší školy, byli jsme na 4. místě z osmnácti skupin. Po ukončení soutěţe jsme se přemístili na koncert. Jediné, co mě 

mrzelo, bylo to, ţe většina lidí nepodporovala skupinu, jen seděli. Doufám, ţe pojedeme i příští rok.“  

            Barča Š. 

„Den se němčinou se mi moc líbil, plnili jsme ve skupinkách zajímavé úkoly a dozvěděli jsme se spoustu informací o 

spolkových zemích v Německu. Na koncertě to byla taky super, aţ na to, ţe mě z toho bolela hlava...“  

            Aneţka 
 „Nebylo to tak strašné, ale byla to docela nuda, vypadalo to tam jako ve vězení. V polovině soutěţe mě to začalo celkem 

bavit. Na konci celé akce jsme dostali balónky, coţ bylo nejlepší.“ 

            Šárka 

„Akce Šprechtíme se mi líbila. Asi bych tam znovu šla. Bylo to zajímavé, ale nelíbilo se mi, ţe jsme se na to ve škole tak 

připravovali, pak jsme to tam stejně skoro nevyuţili. Koncert byl dobrý.“ 

            Sára 

„Moc se mi to líbilo, bylo to zajímavé. Nelíbilo se mi, ale ţe na to, kolik tam bylo týmů, jsme dostali málo času. Mačkali 

jsme se u stanovišť a dohadovali se. Většina nestihla projít všechny stanoviště. A koncert byl taky pěkný.“ 

            Verča 

„Nebylo to vůbec špatné, mně se to líbilo. Koncert byl fajn.“ Klára 

„Soutěţ se mi nelíbila, bylo to pro mě velmi nudné a úkoly byly aţ primitivní. Koncert byl o něco lepší, ale není to zrovna 

můj styl hudby.“           Dominik 

 

„Mně se to líbilo, protoţe organizátoři měli dobrý přístup. Myslím, ţe soutěţ byla dobře udělaná a stanoviště se mi taky 

líbila. Jel bych klidně znovu.“         Martin P. 

„Akce se mi líbila. Na soutěţi Autobahnspiel bylo hodně zábavných stanovišť. Naše skupina sice neskončila na nejlepším 

místě ţebříčku, ale povaţuji to za zábavnou akci. Poté jsme byli na koncertu skupiny z Hamburku, také se mi líbil.“

            David 
„Moc se mi to líbilo. Dozvěděla jsem se hodně věcí. Líbilo se mi, ţe to bylo zábavnou formou, nikoliv vědomostní – 

nemuseli jsme se na to tolik učit. Koncert byl taky moc super. Nejvíce se mi líbilo focení s vlajkami jako němečtí 

fotbaloví fanoušci.“          Maruška 

„¨Soutěţ se mi líbila, protoţe jsem se dozvěděla něco nového a procvičila si němčinu. Naopak koncert se mi nelíbil, 

protoţe tento ţánr hudby neposlouchám. Soutěţ bych si ráda zopakovala.“    Pavlína 

 „Soutěţ se mi docela líbila, co se týče programu a organizace, ale hnusné a znepokojující barové prostředí se mi nelíbilo. 

Koncert byl dobrý, kapela hrála dobře, akorát na začátku koncertu nikdo nejásal a všichni jen stáli, protoţe tuto skupinu z 

Německa neznali. Rozuměl jsem, kdyţ zpěvák mluvil anglicky.“     Martin M. 
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Ve středu 18. května se některé třídy vyšších ročníků zúčastnily vzdělávací lekce s názvem Pouţívám mozek. Ta byla 

koncipována nejen jako teoretická přednáška o metodách učení, smyslovém vnímání a o paměti, ale také jako praktické 

cvičení pro ţáky, kteří byli během cca 70 minut pořadu neustále motivováni zapojit svou pozornost, senzorické vnímání a 

schopnost koncentrace jak různými úkoly, otázkami, tak zajímavými soutěţemi, jejichţ atraktivita byla podpořena 

drobnými cenami. Asi nejzajímavějšími pokusy byly zkoušky čichového vnímání, hra na fakíra a soutěţ neuronů. Dle 

reakcí publika i samotných aktivně zapojených ţáků bylo moţné vyčíst nadšení, jistou míru znalostí i důvtipu a zájem o 

věc. Velmi pozitivně oceňovali ţáci i učitelé pana lektora, jehoţ výklad, názorné pomůcky, přístup a bezesporu také vtip se 

obrovskou měrou podílely na úspěchu celého programu. Ten dokládají i ohlasy ţáků sedmé třídy: 

Filip: „Nejvíce mě zaujala postel pro fakíry a také láhev se starými věcmi a odpadem. Myslím, ţe spousta lidí se něco 

naučila, třeba jak náš mozek funguje a jak se máme učit.“ 

Petra: „ Akce mě zaujala víc neţ jiné, a to proto, ţe bylo pouţito mnoho rekvizit, zábavných ukázek, dostali jsme nevšední 

rady. Bylo vidět, ţe se pán ve své práci vyzná a má s ní spoustu zkušenosti.“ 

Vítek: „Lektor nám ukázal, třeba jak funguje sluch, jak se informace ukládají do paměti a proč se z ní pak zase ztrácejí. 

Moc se mi to líbilo. Bylo to zajímavé, zábavné a fascinující.“ 

Zdeňka: „ Lektor nám vysvětlil, jak vnímáme. Zapamatovala jsem si větu – Můţete se dívat, ale nemusíte vidět. Mně 

osobně se akce líbila.“ 

Aneţka: „Mně nejvíce zaujaly způsoby a metody, jak se učit na testy a zkoušení. Pan fyzikář si na konci programu ten 

potlesk opravdu zaslouţil.“ 

Jenda: „Zaujalo mě povídání o různých druzích paměti – čichové, zrakové, sluchové atd.“ 

Marek K.: „ Lektor nám ukazoval, jak funguje mozek a paměť, říkal nám, ţe pokud se na písemky budeme učit průběţně, 

dostaneme jistě lepší známky. Také říkal, ţe vysoká škola je pro ţivot důleţitá.“ 

Honza: „ Já osobně jsem byl pozvaný jako pomocník. Lehl jsem si na lůţko přikryté dekou. Pak pan lektor deku sundal a 

objevilo se přes 3000 hřebíků. Měl jsem si znovu lehnout. Trochu jsem se bál, ale šel jsem do toho. Také jsem si přičichl k 

lahvi, ve které byly dva a půl roku staré odpadky.“ 

Zuzka: „ Zaujalo mě, jak fungují ušní kůstky, nebo ţe učit se, kdyţ leţíme na posteli, je neefektivní. Z fukaru nám pán 

pouštěl vůni, soutěţili jsme. Bylo to zajímavé.“ 

      

Třída 7. A 

 

 

 

 

 

 

 
Osmáci a deváťáci ve Vídni 

Od osmé třídy se ţáci naší školy učí druhý cizí jazyk, 

a sice němčinu. Protoţe německy mluvící země máme na 

dosah, byla by škoda nevypravit se na výlet třeba právě do Vídně. 

Ve spolupráci s cestovní kanceláří Zájezd ze Šlapanic byl pro osmáky a deváťáky připraven 

celodenní bohatý program. Jiţ při příjezdu do Vídně se uskutečnila krátká zastávka s prohlídkou tzv. Hundertwasserhaus, 

stavby známého stejnojmenného autora, jehoţ nekonvenční architekturu jsme mohli vidět jiţ z autobusu v podobě vídeňské 

spalovny. Kvůli nepříznivému počasí byl pozměněn program, a tak jsme se nejprve schovali před deštěm v Přírodovědném 

muzeu, které nás opravdu nadchlo. Nejen ţe jsme si mohli samostatně projít expozice zahrnující vývoj Země a člověka, 

prohlédnout si neuvěřitelné exponáty zvířat, ale vyzkoušet si i různé interaktivní tabule, mikroskopy a vizualizace. Pak 

jsme dostali vytouţenou přestávku na oběd a případný nákup suvenýrů v centru Vídně. Poté uţ nezbylo neţ si namazat 

nohy a vyrazila jiţ za krásného počasí na komentovanou prohlídku historického jádra města, zhlédnout řadu kostelů, 

paláců, prohlédnout si zajímavé sochy, kašny i orloj. Procházeli jsme několika parky a 

zahradami, obzvlášť Růţová zahrada plná právě rozkvetlých růţi všem učarovala. 

Díky výkladu paní průvodkyně jsme se dozvěděli řadu zajímavostí, zopakovali si 

učivo dějepisu a věřme, ţe řada informací nám i v hlavě zůstane. Někteří z nás si i 

vyzkoušeli svoje německé jazykové schopnosti.    

osmáci a deváťáci
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KDO JE KDO? ANEB JAK ROSTEME…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLAMENTNÍ LIST 

 
PŮLROK V PARLAMENTU 

 

Nápověda: 
 

Mareček Malčík 

Davídek Minx 

Linduška a Ríša Tannenbergovi 

Anička Minxová 

Adélka a Eda Němcovi 

Viki a Aňulka Hubení 
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V tomto půlroku jsme s parlamentem udělali mnoho věcí. Uspořádali jsme Diskohrátky, při kterých jsme si všichni 

pořádně zatrsali a odcházeli s pocitem, ţe jsme si to uţili. Také jsme organizovali jiţ tradiční sběr starého papíru, za který 

se nám podařilo získat 24 112 Kč, které investujeme do raznice na výrobu placek a doplnění sedacích vaků. Také pošleme 

dárek Vincentovi do Keni a část peněz darujeme také Vlastíčkovi na jeho léčbu. Dále jsme pomáhali s organizací soutěţe 

Mokrá má talent. To bylo asi to nej z posledního půlroku. Parlament čeká ještě společný výlet a konečně prázdniny. 

Za ţákovský parlament Julie Ţenoţičková, 6.A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak všichni víte, zakladatelka tohoto časopisu, paní učitelka Kubáňová, je jiţ rok na rodičovské dovolené, a tak se hybnou 

silou Školního půlročníku stala paní učitelka Iva Borčická. Protoţe i ji čekají po prázdninách příjemné mateřské povinnosti, je 

na místě poděkovat za její čas, nápady, píli a především technické zpracování tohoto čísla. Věřím, ţe za celou školu mohu 

paní učitelce Borčické a její rodině popřát pevné zdraví, hodně štěstí  

a pohody!              Jarmila Hořavová 
 

A na závěr se s Vámi rozloučí naši čestní členové parlamentu. Přejeme pěkné prázdniny všem a hlavně žádné nečekané 
události. V září se všichni ve zdraví a dobrou náladou zase potkáme  

 
 
 
 
 
 
 

Sbíráme víčka pro Vlastíčka 

Tento školní rok sbírají ţáci naší školy PET-víčka pro Vlastíčka Štefku, 

který se narodil o 9 týdnů dříve s velkými komplikacemi a doţivotním ortelem – 

zdravotním postiţením.   

Vlastiček měl velmi těţký start do ţivota, stejně jako jeho sestra – dvojče – Sára. 

Ta první fázi svého ţivota zvládla, Vlastíček ale musí bojovat dál, lékaři mu 

diagnostikovali spastickou formu dětské mozkové obrny. Vlastíček je mentálně a 

sociálně na úrovni 1,5letého dítěte. Uvědomuje si sám sebe, svoje okolí, ví, jak se 

jmenuje, kdo je máma, táta, ţe má sestru Sárinku. Ví, kdy je den a noc, čas jídla, 

pozná pohádky, reaguje na písničky, znělky pohádek, těší se na ně, kdyţ se o 

nich mluví. Ale stále potřebuje mnoho a mnoho péče a trpělivosti, aby se rozvíjel 

a lépe začlenil do světa. 

Slovo spastická v názvu Vlastičkovy nemoci znamená, ţe Vlastíček trpí 

svalovým přepětím a tím pádem se jeho tělíčko sváţe křečí a třeba i dva dny je 

jak v uzlíčku. Nejde uvolnit ani cvičením a pouze pláče, pláče a pláče, neţ křeč 

znovu povolí. Kromě toho trpí i astmatem, tedy onemocněním dýchacích cest. 

Vlastíček doposud zvládl pouze překulování se z břicha na záda a otáčí se na obě 

strany. Neleze, nechodí, neplazí se, nezvládá řeč, i kdyţ začíná trochu 

komunikovat. 

Vlastíčkovi bude v prosinci 6 let, má neskutečnou sílu ţít a bojovat, ale protoţe 

jeho diagnóza je velmi váţná, jde mu vše strašně moc pomalu a potřeboval by 

maximální lázeňskou, rehabilitační péči a prostor, kde by se mu rodiče mohli 

věnovat.  Pravidelně dojíţdějí na rehabilitaci do dětské nemocnice, kde cvičí 

reflexní terapii podle Vojtovy metody a Bobath koncept, cvičení mu velice 

pomáhá. 

Kaţdým rokem jezdí Vlastík na rehabilitační pobyt do Janských Lázní. Tento rok 

zkusí i lázně Klimkovice, kde by odborníci pomohli intenzivní rehabilitací. 

Program Klim reha junior je hrazený ve vlastní reţii, a proto jsme začali se 

sběrem PET víček.  

Rodiče Vlastíčka jsou velice vděčni ZŠ Mokrá za pomoc se sběrem a formou e-

mailu nás informují o situaci, a jelikoţ víček přibývá, Vlastíček by mohl na 

podzim odjet do lázní:-). 


