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Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce 

pofoukat a dát se do toho. Dobrou chuť, teda vlastně spíš dobře si počtěte, kamarádi. A pokud bude váš přístup k našemu časopisu takový 

jako kolem letošního pololetí, tak možná i naposledy. To jen tak na úvod, když je to to třinácté číslo . 

13 čísel časopisu, všechny plné krasopisu. Píšeme ho každý rok. Háček, tečka, čárka, stop. 

Viktor Heža, 3.A 

DOPIS Z AFRIKY 

Milá ZŠ Mokrá, jak se máte? Já se mám dobře. Chci vám 

poděkovat za váš balíček, dostal jsem krásný batoh, bonbóny a 

pastelky. Jsem šťastný. 

Vidím, že malujete dobře a 

pěkně. Děkuji za dárky. 

Moc se mi líbí. Bůh žehnej 

vaší škole. Mojí rodině se 

daří dobře a zdraví vás. 

Žijeme v malém domě 

z trávy s mnoha lidmi a 

někteří spí na židlích. Když 

nás navštívíte, udělám pro 

vás místa na spaní na 

ostatních židlích. Budete 

moje návštěva. Náš dům je 

ale malý. Milujeme 

návštěvy a mám radost, že 

jste moji kamarádi. Chci 

vám poděkovat za bezvadné 

věci do školy. Mám rád 

čtení a malování. Mám 

hodně kamarádů ve škole a často spolu hrajeme fotbal. Zdravím 

všechny vaše kamarády a přeji jim vše dobré.  

Váš Vincent Opondo 

dopis přeložila Zuzana Křížová, 9.A 

 

HISTORICKY PRVNÍ ŠKOLNÍ PLES ŽÁKŮ 

Školní ples se konal 20. 12. 2013 v kulturním domě v Horákově. 

Skoro všichni téměř v jednom kuse tančili, 

ale prostor byl i na různá taneční čísla. 

Vystoupili tam členové kroužků Rytmik a 

Starlet, ukázky standardních i 

latinskoamerických tanců si pro nás 

připravili manželé Floriánovi a nechyběla 

ani ukázka zumby, kterou si mohli všichni 

vyzkoušet. Nechyběla ani tombola, ve 

které každý mohl vyhrát. Po tombole si pro 

děti z 1. stupně přišli rodiče a šli domů. 

Druhý stupeň lehce přetáhl devátou. Ples jsme si všichni moc užili. 

Denisa Varhaníková, 7.A 
 

PRO POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ LETOS 

STYLOVĚ V ČERNO-RŮŽOVÉM 

V pololetí byl růžovo-černý den. Skoro všichni se zapojili. Ve 

škole jsme viděli spoustu modelů a různé druhy oblečení. Ránem 

nás doprovázela nekonečná písnička "Pink - Jen růžová to může 

být". Děvčata, ale i někteří chlapci, si přišli zatancovat. Pořádně 

jsme to tam (Venda a Adam) roztančili. Také  jsme měli různé 

atrakce, např. házení kostkou a plnění úkolů. Pak jsme si už ve 

svých třídách rozdali vysvědčení a šli jsme se s ním domů 

pochlubit. 

Vendula Klímová, 7.A 

 
 

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME… 

Jako každý rok se na podzim konala celoškolní soutěž ve sběru starého papíru. Ráno se pod vedením pana učitele Kováčika sešla většina 

parlamenťáků. Kolem 7:15 začalo být pěkně rušno. Za ten týden se u červeného schodiště nashromáždilo 

přibližně 11 tun papíru, za které jsme utržili asi 13 000 Kč. Přispěl i pan učitel Markus svým 

několikakilogramovým balíčkem testů. Objevilo se i pár starých atlasů, slovníků a učebnic. V tomto kole o 

kousek (balíček písemek?) zvítězila třída 6.B, která nasbírala 1624 kg, což bylo 81 kg na žáka. Nejvíce 

papíru do školy dopravil Fabián Lerch z 2.A. Tak nezapomeňte sbírat papír, ať je to další kolo ještě lepší! 

Sára Hlásenská a Marie Bartáková, 6.B. 

 

Do soutěže se zapojilo 193 žáků ze všech tříd, kteří právem dostávají do rukou zdarma 13. výtisk 

našeho časopisu. 

 

Jarní kolo letos proběhne v týdnu od 7. do 11. dubna 2014. 
 

Také sbíráme kelímky od jogurtů na pokus o rekord (řetěz kolem školy). Tak nezapomeňte snídat, svačit či večeřet zdravě a kelímky až 

do odvolání nosit do krabic ve třídách.

CO SI ZASE POŘÁDNĚ ZATRSAT? 

V sobotu 15. 3. 2014 se od 16:30 do 21:00 bude 

v kulturním domě v Horákově konat maškarní 

taneční párty, kterou bude spolupořádat naše 

škola. Slosovatelné vstupné pro děti je 20 Kč, 

doprovod zdarma. Vezměte s sebou klidně i své 

kamarády a známé. Vzhledem k tomu, že 

prosincový ples se vydařil a volalo se po jeho  

 

opakování, očekáváme pořádnou účast masek, ať to můžeme zase 

rozjet pod taktovkou Dj Reddyho. Navíc v maskách nemůže být 

žádná taneční tréma. Tu vy ale stejně neznáte!  
 

 

 

  

© ACh 

© ACh 

 

Co nás bude čekat ve druhém pololetí? Lyžáky, 

Anglie, školy v přírodě, voda, exkurze, sběr, 

rozhodování o využití vydělaných 10.000,- a možná, 

ale opravdu jenom možná 14. číslo našeho časopisu. 

© Sára Hlásenská, 6.A 
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PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ 1.A 

Když jsme přišli v novém roce do školy, vyprávěli jsme si příběh o 

kometě a o tom, jak tři mudrci putovali za hvězdou, aby přivítali 

nového krále, Ježíška. Ve třídě jsme také hledali naši kometu a 

hvězdy, na které jsme si napsali předsevzetí do nového roku. 

Nejvíce předsevzetí bylo: „krásně psát“ Violka, Julinka, Terezka, 

Lucinka, Lenička, Monička „nechodit pozdě“ Jáchym „umět 

plavat“ Zdeněk „nevykřikovat ve škole“ Violka „pomáhat 

ostatním“ Monička „více cvičit“ Kačka „naučit se bruslit“ Kája a 

Karolínka „být dobrej ve fotbale“ Tobík „být lepší 

v keramice“ Lukáš „v hokeji být lepší ve střelbě do branky“ Davča 

„být lepší v lepení modelů“ Martin „být lepší ve fotbale“ Terezka 

„líp bruslit“ Jáchym „být lepší ve fotbale a v hokeji“ Matěj „být 

lepší ve fotbale“ Ondra „všude chodit včas“ Lenka Minxová. 

žáci z 1.A 
 

JAK SE ŽIJE V 1.B 

Od prvního školního dne už uběhlo spoustu času. Stali se z nás 

šikovní školáci a kromě čtení, psaní a počítání jsme se naučili i 

mnohé básně, písně a tanečky. Rozhodli jsme se s nimi podělit a 

v  předvánočním čase jsme v 1. B připravili besídku pro rodiče a 

prarodiče. V naší třídě, kterou jsme proměnili k nepoznání, usedlo 

za prostřené stoly kolem padesátky posluchačů. A my jsme jim, 

kromě cukroví, servírovali pestrý program: básně, písně i tanečky 

vyprávěly, co zajímavého se kolem nás od začátku školního roku 

dělo. A tak jsme se od podzimu, čekání na sv. Martina, prvních 

sněhových vloček a mrazu přesunuli k poslednímu měsíci v roce – 

k prosinci. Spolu s Hradišťanem jsme rodičům ukázali, že už 

známe všech dvanáct měsíců a víme, kdy jsme se narodili. S rodiči 

jsme si na závěr zazpívali vánoční písně a koledy, z nichž mnohé 

děti doprovázely na hudební nástroje. Za první půlrok ve škole 

jsme toho zažili hodně. Nejlepší však je, že jsme všichni dobří 

kamarádi . Co bychom chtěli vzkázat našim andělům z devátých 

tříd? Milí andělé, máme Vás rádi! Těšíme se, až za námi zase o 

svačinové přestávce přijdete. Děkujeme, že si s námi povídáte, 

hrajete a že nám pomáháte. 

děti z 1.B 
 

Z PŘEDŠKOLÁKŮ ŠKOLÁCI 

My jsme žáci z 1. C, ovládáme sčítání a odčítání do 7, čtení 

jednoduchých vět, psaní s pomocnými linkami, zpívání, malování i 

kotrmelce.  

Někteří z nás se klidně přiznají, že by se radši vrátili do školky, kde 

jsme si pouze hráli. Ale každému z nás se ve škole něco líbí. A co 

přesně? To si můžete níže přečíst. 

Kristýnka: „Ve škole se mi nejvíc líbí všechno.“ Eliška: „Ve škole 

se mi nejvíc líbí tělocvik.“ Elenka: „Nejvíc se mi ve škole líbí paní 

učitelka, psaní do písanky a tělocvik.“ Vojta: „Ve škole se mi líbí 

tělocvik, výtvarka a družina.“ Kubík Kl.: „Ve škole se mi líbí 

tělocvik a nejvíc se mi líbí paní učitelka.“ Kuba Ř.: „Ve škole se 

mi nejvíc líbí tělocvik.“ Kuba K.: „Ve škole mám nejradši paní 

učitelku a mám rád tělocvik a písanku.“ Martin: „Ve škole se mi 

nejvíc líbí kamarádi.“ Adélka: „Nejvíc se mi líbí paní učitelka a 

jinak mě baví všechno.“ Teo: „Nejvíc se mi líbilo kino.“ Daneček: 

„Já mám nejradši paní učitelku, tělocvik a ještě mého 

anděla.“ Míša: „Nejvíc se mi líbí Peťa, protože je na mě 

nejhodnější o velké přestávce a mám ji ráda. Baví mě výtvarná 

výchova, tělocvik a psaní.“ Davídek Kol.: „Líbí se mi nejvíc psaní, 

čtení, tělocvik a výtvarná výchova. Emička: „Nejvíc se mi líbí paní 

učitelka a jinak mě baví všechno. Natálka: „Nejvíc se mi líbí 

výtvarka, písanka a tělocvik.“ Pavlík: Já mám nejradši mou paní 

učitelku a jinak se mi líbí všechno.“ David K.: „Nejvíc se mi líbí 

kamarád Vojta.“ Nelinka: „Mám strašně ráda paní učitelku a baví 

mě všechno. Jirka: „Nejvíc se mi líbilo kino a těším se na 

další.“ Lucinka: „Ve škole mám nejraději paní učitelku a baví mě, 

když paní učitelka čte pohádky“. 

žáci 1.C 

ZÁŽITKY ZE 2.A 

Ve druhé třídě jsme toho zažili spoustu. Přibyla nám nová 

spolužačka a hned druhý týden školy jsme strávili v Češkovicích na 

škole v přírodě. O tom jak jsme se tam měli, je písnička, kterou 

jsme se všichni naučili zpívat: 

„V Češkovicích je tu prima, chvíli teplo, chvíli zima. 

Nechodíme do školy, plníme tu úkoly, 

překvapí nás jenom rýma. 

Kluci, holky ve skupině, někdo pilně, někdo líně. 

Sbíráme bod za bodem, něco za to dostanem, 

odměna ta nás nemine. 

Učitelky chystaly hry. My jsme byli děsně rychlí. 

Pár slziček proteklo, rychle to však uteklo, 

úrazy se skoro vyhly.“ 

V knihovně jsme byli pasováni na čtenáře, pekli jsme martinské 

rohlíčky, jeli jsme do Brna do Lužánek na pořad o Václavu 

Čtvrtkovi, vyrobili jsme si vánoční věnec na dveře… Co zaujalo 

jednotlivé děti? Líbilo se mi, jak jsme byli na škole v přírodě. 

(Patrik, Jakub, David, Adam Š., Julie) Velmi se mi líbilo, jak jsme 

měli nakreslit svůj dům snů. Také se mi líbilo, jak jsme na škole 

v přírodě šli na rozhlednu, která se jmenovala Veselice. (Klárka K.) 

Nelíbí se mi, že už ve škole nemáme svého anděla. Moc se mi 

líbilo pasování na čtenáře v knihovně. (Domča) Mně se líbilo, jak 

jsme jeli na začátku školního roku na školu v přírodě. Hráli jsme 

tam různé hry. Chodili jsme na výlety a na stezku odvahy. Moc se 

mi tam líbilo. Před Vánoci jsme také jeli do kina. (Verča) Mně se 

líbilo, jak jsme byli v kině. Hráli tam Ledové království. (Elen, 

Anička, Pavla, František) Letos se mi asi zatím nejvíc líbilo na 

škole v přírodě. Líbilo se mi, že jsme tam hráli spoustu zajímavých 

her. (Fabián, Michi, Adam B., Honzík) Líbilo se mi, jak jsme byli 

v kině a taky v Lužánkách na pořadu o Václavu Čtvrtkovi. (Šimon) 

Líbil se mi výlet na zříceninu hradu Blansek. (Kristýnka) Na škole 

v přírodě jsem měla ve čtvrtek 12. 9. osmé narozeniny. (Eliška) 

Nelíbí se mi, že mi odešel anděl. Líbilo se mi na škole v přírodě a 

v kině. (Klárka S., Lucinka) 

2.A 
 

PRVNÍ PŮLROK VE 2.B 

Ani jsme se nenadáli a je za námi polovina druhé třídy. Vše začalo 

hned v září školou v přírodě. Jeli jsme do Češkovic u Blanska, a 

aby vše bylo napínavější, jeli jsme vlakem. Někteří z nás jeli 

vlakem úplně poprvé, takže si vše patřičně užili. Pět dní mimo 

školu uběhlo jako voda a potom už přišlo na řadu učení: opakování 

čtení a psaní, umíme počítat do 100, zrychlujeme psaní, 

rozeznáváme druhy vět, zvládáme správně psát ú/ů, velká písmena, 

poznáme hlásky. A abychom se nevzdělávali jen ve škole, byli 

jsme také v Brně na pořadu o Václavu Čtvrtkovi a v divadle i kině. 

Ve škole proběhl výchovný a vánoční koncert, zpívali jsme u 

stromečku, letos znovu i s některými rodiči, někteří z nás 

účinkovali na koncertu v Horákově. Po Vánocích se velmi rychle 

přiblížilo pololetí, které bylo letos v tanečním rytmu a černé a 

růžové barvě. Po ranním tanečku všech, kteří se nestyděli, jsme 

dostali vysvědčení a slovní hodnocení. A potom? To nám přece 

začaly pololetní prázdniny! 

za 2.B Šárka Šimková 
 

 
 

 

 

PŮL ROKU V 3.B 

Na školu v přírodě jsme jeli už v září, do obce Nesměř u Velkého 

Meziříčí, kde s námi bydleli i pavouci. Po hrách nás vždy čekal 

výborný oběd, tak to tam bylo prima. Moc se nám líbilo i 

prosincové kino. Ledové království s oblíbeným sobem Swenem a 

sněhulákem Olafem. 
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Vánoční „andělská“ besídka pro rodiče byla plná her a zpěvu. 

Rozlučková besídka s paní učitelkou Štěpánovou nazvaná 

Z pohádky do pohádky ukončila první pololetí. 

3.B 
 

 

CO NÁS BAVILO 

Brzy po prázdninách jsme vyjeli do Nesměře na školu v přírodě. 

Dívky si budou pamatovat pavouky, kterých se „nutně musely“ bát 

(Eva Závodníková), Chudáčci nic netušící pavouci. Hoši zase 

„určitě viděli“ draka za oknem (Miloš Doležal). Pak nastalo 

obyčejné učení „zaklínadel“ v podobě vyjmenovaných slov (Samir 

Al-Awad). No schválně, kdy jste naposledy mýtili les nebo se 

pýřili? Jak plynul čas – bylo před Vánocemi – a tu spousta akcí na 

kterých jsme nemohli chybět. Mikuláš s čerty byli dost strašidelní 

(Naty Malotová), filmové ledové království (Tereza Urbánková), 

předpremiéra 

vánočního zpívání 

sedmáků (Terez 

Varhaníková), 

vystoupení v klubu 

důchodců 

s představením 

Vánoční přání 

(Káťa Pohlová), 

pak i pro druhé 

třídy. Pouštěli jsme 

lodičky (Nela 

Hlásenská), tvořili 

věty z daných slov 

(Nikol Daňková), 

zpívali jsme se 

všemi u stromečku 

(Peťa Bilíková). Než jsme uslyšeli cinkání vánočního stromečku, 

byl ples školy s DJ Siggim. Mohli jsme si vybírat písničky (Terez 

Varhaníková). No, bylo to prostě super! 

3.A 

JE NÁS PLNÁ TŘÍDA 

V tomto školním roce jsme opět spojení do jedné třídy 4.A. 

Některé hodiny máme půlené a jsme jen v polovičním počtu. 

V pátek míváme skupinové práce a také projektové dny děláme ve 

skupinách, třeba Halloween a den sv. Martina. Máme letos novou 

skupinovou soutěž. Za splněné úkoly dostáváme body a ty jako 

šupiny sbíráme a lepíme na barevnou rybku. Každá skupina má 

svoji barvu. V listopadu jsme byli na výstavě knih, které jsme si 

mohli koupit. Měli tam také poštovní známky a staré peníze. 

Někteří kluci ze třídy je sbírají. Super byl vánoční koncert skupiny 

Réva. Před Vánocemi bylo hodně zajímavých akcí. Vyráběli jsme 

adventní věnec z keramiky, učili se nové koledy na vánoční 

koncert v Horákově, kde někteří spolužáci ze třídy měli 

vystoupení. Nejvíc jsme se těšili na poslední týden ve škole. Byli 

jsme na vánoční pohádce v Olympii a poslední den jsme šli do lesa 

zanést zvířatům ke krmelci jablka a mrkev. Ondru napadlo, že na 

zpáteční cestě z lesa posbíráme odpadky, které tam nepatří, a 

doneseme je do popelnice. Ve škole nám paní učitelka uvařila 

vánoční čaj, ochutnávali jsme cukroví a rozdávali si dárky. Potom 

jsme šli zpívat koledy ke stromečku a popřáli si šťastný nový rok. 

Byl to moc pěkný den. Někteří se ještě těšili na první školní ples, 

který je čekal večer. 

Lucie Koplíková, Marie Glozarová, Ondřej Paták, Jakub Doležal, 

Mark Gerken, 4.A 
 

PŮLROK V 5.A ANEB PŮLKA PĚTKY 

V září jsme přišli do školy, první týden jsme se seznamovali 

s novou třídní, rozdávali si učebnice, sešity a začalo se učit. V říjnu  

 

byl Mokerský běh, kde jsme měli úspěšné závodníky, jeli jsme na 

dva dny na exkurzi do Prahy. Tam jsme viděli například Karlův 

most, chrám sv. Víta, Pražský hrad, Vltavu, Národní divadlo, 

Václavák, Orloj, rozhlednu na Petříně (je to kopie Eiffelovky – 5x 

zmenšená), byli jsme v Muzeu Karlova mostu a v Muzeu 

voskových figurín. Měli jsme bezva průvodce, jmenoval se Vašek.  

Exkurze byla super! V listopadu jsme šli do místní knihovny na 

besedu s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Ten nás všechny naučil  

kreslit a byl děsně srandovní.  A prosinec? Ten už byl pohodovej. 

Byly Vánoční dílny, kde se hodně tvořilo. Taky jsme jeli do kina 

na Ledové království. Poslední den před prázdninami jsme pojídali 

cukroví, nadělovali si dárky a společně zpívali u stromečku. Pak už 

jsme si užívali dlouhé vánoční prázdniny. 6. ledna zpátky do školy! 

A zase učení a učitelé a učitelky… a uzavírání známek a hurá! 

První půlka je za námi! 

Filip Hejl, Tomáš Hradil, za 5.A 

 
 

CO PŘINESLO CCA 108 DNÍ V 6.A 

Tak především jsme dostali novou třídní paní učitelku Bereňovou, 

odešlo 7 spolužáků, 3 přišli a teď je nás 17. Také nám přibylo 

několik předmětů: fyzika, dějepis, přírodopis a zeměpis. Ze začátku 

roku jsme byli společně s 6.B na adaptačním kurzu na Baldovci. 

Dále na fyzikální exkurzi, také proběhl projekt „Jak se žilo 

v pravěku“. Všichni jsme se oblékli do pravěkých kostýmů, 

vyráběli věstonické Venuše, hráli různé hry a moc jsme si to užili. 

V zimě jsme se zúčastnili vzdělávacího programu o Madagaskaru a 

navštívili jsme planetárium. Celý půlrok jsme zvládli na jedničku a 

doufáme, že se nám minimálně tak dobře bude dařit i ve 2. pololetí. 

za 6.A Šarlota Levardiová 
 

MY Z 6.B 

Už jsme na druhém stupni a dostali jsme za třídního skvělého pana 

učitele. Není to nikdo jiný, než pan učitel Markus. Na začátku 

školního roku toho bylo hodně, rozdávání učebnic a volení našich 

zástupců v žákovském parlamentu. V září jsme jeli na adaptační 

pobyt do lanového centra. V říjnu toho taky bylo dost, hudební 

představení a návštěva Kralic. V listopadu se jako každoročně 

pořádal sběr papíru, který jsme vyhráli, což nám udělalo velikou 

radost. Potom následoval projekt „Jak se žilo v pravěku“. Také 

jsme začali vařit ve školní kuchyňce s paní učitelkou Bereňovou. 

V prosinci jsme byli v planetáriu na zeměpisné exkurzi. Stihli jsme 

i vánoční dílny, které měly jako vloni velký úspěch. V prosinci nás 

čekala exkurze o Madagaskaru a krásné představení v jídelně od 

hudební skupiny Réva. Tímto bychom chtěli poděkovat všem těm 

učitelům, kteří se nám celého tohoto půl roku věnovali. Děkujeme!  

za třídu 6.B Eliška Šiková 

PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ ANEB VELKÉ 

PŘÍPRAVY 
Tento školní rok jsme začali jako jiné třídy. V různých předmětech 

nás čekalo nové učivo, které není vůbec jednoduché. První výlet, 

kterým jsme zahájili školu, byla literární exkurze. Byli jsme  

© Viktor Heža, 3.A 

© Adéla Ondrušková, 5.A 



ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá – únor 2014               strana 4 

 

 

rozděleni na dvě skupiny, jedna jela s osmáky a druhá s deváťáky. 

Také jsme začali cvičit na vystoupení na náměstí Svobody. 

Abychom to pořádně nacvičili, potřebovali jsme si to na někom 

nacvičit. Nakonec jsme to nacvičili v klubu seniorů v Horákově a 

na žácích prvního stupně (více v článku Svoboďák). Jeli jsme také 

do divadla na vystoupení Jindřich a 6 žen, kde jsme potkali naši 

bývalou spolužačku. Poslední školní den šla část hrát florbal a část  

pracovala ve třídách s učiteli. Poslední, asi nejúžasnější zážitek 

tohoto půlroku byl školní ples. Byli jsme tam skoro všichni a 

pořádně jsme si to užili. Doufáme, že bude další půlrok stejně 

nabitý jako tento! 

holky ze 7.A 

PUBERTA S NÁMI CLOUMÁ 

S naší třídou puberta těžce cloumá. Jde to vidět i na našem 

pololetním vysvědčení. Množství jedinců se projevuje v 

hodinách. Teď už ale k tomu, co jsme za tohle pololetí zažili. Až do 

začátku října se nic podstatného nedělo, kromě fůry dalších 

nudných školních dnů. Zhruba v polovině října jsme jeli na exkurzi 

do muzea knih, načež jsme jeli na památku UNESCO Zelená hora. 

Naštěstí jsme velice schopní, a tak jsme si program vylepšili 

vlastními vychytávkami (detaily raději ani nechtějte vědět). Někteří 

žáci z naší třídy se zúčastnili dějepisné olympiády, kde jsme dobře 

pokecali s jinými žáky. Nový předmět chemie nám zatím moc 

nejde, jako ostatně každé třídě. Zaplatili jsme zálohu na lyžák, a 

na nové zážitky z této akce se moc těšíme a věříme, že učitelé také. 

V prosinci jsme jeli na anglické divadlo, kterému většina ani  

 

nechtěla rozumět, takže si pamatují jen boží rozchod na Náměstí 

svobody, který každý využil dle svého uvážení! Dva dny před 

začátkem vánočních prázdnin nás navštívila skupina Réva, která 

nám zazpívala vánoční koledy. Moc lidí ale nezpívalo. 

Poslední předvánoční pátek se naše třída rozdělila do dvou skupin, 

stejně jako celý druhý stupeň. Jedna část dělala různé dílny, 

zatímco „sportovci“ hráli florbal rozdělení do čtyř týmů (u kluků) a 

do tří týmů (u holek). U kluků vyhrál tým Marka Bartáka a Marka 

Jakubky (v napínavém finále až do nájezdů), u holek tým Bětky 

Švehlové. Musíme se zmínit, že nejlepším střelcem turnaje byl náš 

Matěj Kousalík! U holek to byla Bětka Švehlová a oba dva dostali 

dres Komety. Poté už si každý z nás vychutnal vánoční prázdniny, 

ale bohužel byly moc krátké. Po návratu do školy jsme zápolili s 

pololetními písemkami. Jak jsme dopadli, to zjistíme až na 

vysvědčení. 

text vytvořil Adam Konvalinka a zapsal Matěj Kousalík, 8.A 

NABITÝ PŮLROK V 9.A 

Jako každý rok i letos se zahájení školního roku konalo před 

školou, kde jsme byli i s našimi prvňáčky. A pomohli jim s prvním 

školním dnem. V září jsme s paní učitelkou Šmerdovou jeli na 

literární exkurzi „Po stopách bratří Mrštíků“. Nejprve jsme 

navštívili jejich rodný dům, ve kterém jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavých informací o jejich životě a díle. V Těšanech jsme 

navštívili kovárnu a v Kloboukách větrný mlýn. Konaly se také 

závody v přespolním běhu „O Želešickou růži“. V kategorii dívek 

se na třetím místě umístila Marie Bednářová, v kategorii chlapců 

na druhém místě Filip Čech a na třetím místě Jan Petráš. V 

kategorii družstev se chlapci umístili na prvním místě a tím pádem 

postoupili do krajského kola v Hodoníně, kde si také vedli velice 

dobře. V tomto půlroce nás čekala tradiční hudební vystoupení, na 

která se většina z nás dívala velice kriticky, ale nakonec jsme byli 

rádi, že se nemusíme učit. Jako deváťáci organizujeme spoustu 

akcí: Mokerský běh, miniveletr středních škol, florbalové turnaje, 

Mikuláše, na kterého jsme se velice těšili. V prosinci jsme také 

navštívili anglické divadelní představení „Henry and six Wives. A 

Pomohli zorganizovat školní ples, který jsme si všichni strašně moc 

užili. A konečně nastaly vánoční svátky. Druhý týden v lednu se 

konaly obhajoby absolventských prací. Byli jsme všichni rádi, že 

už to máme za sebou, protože nám to zabralo spoustu času a dalo 

také velkou práci. Z naší třídy se také výborně umístili čtyři žáci v 

testování Scio. Snad budeme všichni přijati na naše vysněné školy 

a poslední půlrok si užijeme a zažijeme ještě spoustu věcí. 

Veronika Bilíková, 9.A
 

 

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

PŮLROK V DRUŽINĚ 

Letos máme ve školní družině opět nabito, všechna 3 oddělení jsou 

plná. Začátky byly jako každý rok obtížné, neboť starším dětem, 

které již do družiny chodily, chvíli trvalo, než si vše opět 

připomenuly. My prvňáčci to měli ještě o něco těžší, museli jsme 

se teprve všechno naučit. Ale protože jsme děti šikovné, už vše 

zvládáme na jedničku. No, možná na jedna mínus.  Nejraději 

chodíme do lesa, kde si stavíme úkryty nebo domečky pro skřítky. 

Ve třídě máme spoustu dalších zajímavých činností, ze kterých si 

můžeme vybrat, jako třeba: kreslíme, povídáme si společně v 

kroužku o různých zajímavých věcech, chodíme do tělocvičny, 

relaxujeme, soutěžíme ve družstvech, hrajeme různé hry, 

vybarvujeme omalovánky. Za tyto a jiné činnosti dostáváme body a 

hvězdičky. Na konci roku nás čeká vyhodnocení a určitě nějaká 

odměna. Nejvíce nás však baví vyrábět krokodýlky z korálků v 

našem prvním oddělení s paní vychovatelkou Rejnušovou. Letos 

jsme všichni trhli rekord a vyrobili jich dohromady 155. Někteří z 

nás si dokonce vyrábí celé krokodýlí rodiny, které mají přes 20 

členů. Původní plán byl krokodýlky vyrábět 3 týdny, ale nyní je to 

půl roku, co jsme začali a pořád nás to baví. Stále k nám chodí 

nové a nové děti z ostatních dvou oddělení s prosbou vyrobit si 

krokodýla. Věříme, že to nebude dlouho trvat a krokodýlů brzy 

bude 200.  Stejně tak mají obrovský úspěch bambule, které se 

vyrábějí ve třetím oddělení s paní vychovatelkou Veselou. 

Vyrobené bambulky děti nosí snad všude. Na čepicích, klíčích, 

čipech, aktovkách. No prostě, kam se podíváte, samá bambule. 

Kolik jich děti dohromady vyrobily, to už raději ani nepočítají. To  

bylo hlášení z naší školní družiny, mějte se prima a my se zase brzy 

ozveme.     Pavla Rejnušová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

© Eva Studená, 8.A 

ZIMNÍ HRY BEZ SNĚHU 

Taky se vám zdá letošní zima skoupá na sníh? Chybí vám lyžování, bruslení a 

koulování? Děti ze školní družiny na lakomou paní Zimu vyzrály – uspořádaly si 

zimní hry bez sněhu. Celou akci zahájily „krasobruslařky“, které se vznášely v tónech 

hudby. Nikomu vůbec nevadilo, že místo elegantních bruslí jejich nožky 

„zdobily“ mikrotenové sáčky, které po podlaze nádherně klouzaly. Byly vystřídány 

nadějnými hokejisty, kteří s hokejkami v ruce bránili čest svého družstva jako lvi, jen 

museli občas dávat pozor, aby jim soupeř nepřišlápl v zápalu hry mikrotenovou 

„brusli“. Následoval hod sněhovou vločkou do koše, což nebylo vůbec snadné, 

protože taková polystyrenová vločka bývá pěkně umíněná a lítá si, kam chce. Nejvíce 

legrace si děti užily při slalomových závodech na „saních“, protože jízdu na podložce 

tažené spolužákem nezažijí každý den. Po takovém týdnu zimních her bez sněhu už 

nebyly děti smutné, že venku není sníh.   A. Drahotská (šéfka družiny hrávala hokej) 
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VYHODNOCENÍ BÁSNICKÉ SOUTĚŽE 

Do předvánoční básnické soutěže „BLBINKY A PRKOTINY“ přišlo kolem 40 básniček. Na této stránce vám opět 

přinášíme výběr toho nejlepšího. 
 

 

 

TĚSTOVINY 

Blbiny a prkotiny, 

napadly mě těstoviny. 

Těstoviny k obědu, 

v pondělí i ve středu. 

Spaghetti a Bucatini 

Rotini i Tortelini. 

Trubky, roury, hadice, 

tvarů mají tisíce. 

Baví mě a mám je rád, 

chtěl bych si je zase dát, 

- ale už se nechci cpát! 

Tomáš Barták 4.A 

 

 

 

 

LÉK NA DELŠÍ ŽIVOT 

Prkotiny a blbinky 

to je pojem veliký, 

můžem si pod ním představit, 

třeba koně s puntíky. 

Zasměje se jim snad každý, 

i člověk naprosto vážný, 

určitě i potěší, 

pohladí Vás na duši. 

Až se zasmějete, 

budete žít déle 

a navíc se budete, 

cítit skvěle! 

Když nás život 

někdy pěkně prohání, 

smích starosti 

přece zahání. 

Tak se pojďme od srdce spolu smát, 

Život má mít každý rád! 

Eva Studená, 8.A

 

 

 

SKVĚLÍ PARŤÁCI 

Blbinky a prkotinky 

všichni rádi děláme, 

po škole i o přestávce 

strašně rádi běháme. 

V hodině pilně pracujeme, 

přestávku si užijeme. 

Honza, Dejv a Michal, 

kamarádi mí, 

nezkazí žádnou legraci, 

jsou to skvělí parťáci. 

Kevin Vojtíšek, 5.A 

 

 

 

Těsně pod pomyslným stupněm vítězů skončila Pája 

Hlučková z 8.A, která nám ve své básni odhalila, jak to 

chodí v osmičce. 
 

DENNÍ RYTMUS 8.A 

Naše třída, ta to má v genech,  

zlobení a blbosti jim přenech. 

Hoši i dívky, těm to jde, 

blbosti i prkotiny mají v rytmu dne. 

 

V matice část z nás pozor nedává, 

tím si s panem učitelem Vojtěchem zahrává. 

V češtině se básně učíme 

někteří z nás se při tom strašně mučíme. 

Angličtinu Josef Kováčik nás učí, 

někdy si musí z výslovnosti zacpat uši. 

Paní učitelka Franková na němčinu nás má, 

a směje se, když Filip německé koledy zpívá. 

V dějepise Adam s paní učitelkou „válčí“, 

když však splete se, někdy i jančí. 

V zeměpise na slepé mapě hledáme, 

pojem " TADY" vyslovit v žádném případě nemáme. 

Láboratorní práce v přírodopisu obvazováním těla děláme 

se svázanými nohami k zemi padáme. 

V chemické laboratoři vlastnosti prvku zkoumáme, 

někdy však od stolu radši pomalu couváme. 

Dalších předmětu však je spousta, 

pro nás jsou to jen malá sousta. 

To je prostě naše celá třída, 

blbosti a prkotiny nám putují v žilách...

 

A vtipný myší dialog vynesl Viktora Hežu ze 3.A na místo 

páté. 

 
CO SI MYŠI POVÍDAJÍ 

Co si myši povídají? 

Jé…ten žák napsal myši s měkkým i, 

to je ale věc chichichi. 

To jsou děti co? 

My myši jsme přece od přírody tvrdý. 

 

Rádi bychom ještě ocenili a otiskli básně kluků z 5. A za 

jejich krátká a výstižná básnická dílka. 

 
KRESLENÍ 

Netopýr si maluje, 

krokodýl si stěžuje, 

stěžuje si na něho, 

že ho kreslí nahého  

Matyáš Zouhar, 5.A 

 
STRAŠIDLA 

Přišlo jedno strašidlo, 

klepalo se zimou. 

Něco ho pak napadlo, 

zahřeje se nohou. 

Bedřich Horný, 5.A 

 
 

 

©Eliška Korityáková, 9.A 

Tématem dalšího kola tradiční básnické soutěže, kterou vyhlásíme v květnu, bude sport. Docela se 

to hodí, když je letos ta zimní olympiáda. Takže již teď hledejte inspiraci, sportujte a pište o tom… 
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ZEPTEJTE SE, NA CO CHCETE, JÁ NA CO CHCI, ODPOVÍM… 

Ve třináctém čísle měly tu čest na otázky odpovídat paní učitelky ze třetích tříd, protože třináctou třídu naštěstí nemáme.

Paní učitelku Štěpánovou vyzpovídaly Vendula Novotná a 

Denisa Kopecká ze 3.B 

Kde jste se naučila tak dobře anglicky? 

„Naučila jsem se angličtinu v zahraničí.“ 

Co se vám líbí 

na naší škole? 

„Že se s panem 

ředitelem dá 

dobře 

komunikovat a 

pracovat. Jsou 

tu vyvěšené 

obrázky a 

docela hodné 

děti.“ 

Byla jste v nějaké zemi, kde se mluví anglicky? 

„V Anglii, Irsku, Americe, Kanadě, Austrálii a anglicky se dá 

dobře domluvit i v Izraeli, Německu a Rakousku.“ 

Jaká je vaše oblíbená barva? 

„Moje nejoblíbenější barva je tyrkysová.“ 

Jaká je vaše nejoblíbenější hodina? 

„Samozřejmě angličtina.“ 

Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?  

„Moje nejoblíbenější zvíře je delfín, protože si plave v širém moři a 

může pomoci lidem.“ 

Jaké jídlo máte nejraději? 

„Kotlety na přírodno a brambory s oblohou. A jahodové a 

borůvkové knedlíky.“ 

Jaké oblečení nosíte nejraději? 

„Sametové šaty, které jsou hebké a krásné.“ 

Jaký nápoj pijete nejraději? 

„Mám nejraději ananasový míchaný nápoj s kousky ovoce.“ 

Máte nějaký oblíbený film? 

„Můj nejoblíbenější film je My Fair Lady, protože se obyčejná 

květinářka změní v krásnou a půvabnou princeznu s korunkou na 

hlavě.“ 

 

A paní učitelky Kopecké se ptali žáci 3.A 

 

Hrála jste si často na školu? (Tereza Varhaníková) 

„Jako malá jsem si na školu nehrála. Bavilo mě plácat hlínu 

s vodou v kbelíku a později lepit obrázky a vlaječky do oken. Zvlášť 

na 1. máje. To mi vlastně zůstalo.“ 

Kdy jste dostala první špatnou známku? (Petra Bilíková) 

„První pětku jsem dostala v druhé třídě v tělocviku ze šplhu. Pak 

jsem se to hodně rychle naučila.“ 

Bavilo vás čtení? (Ondra Kosík) 

„K četbě jsem hledala dlouho cestu. Nejedna vařečka by mohla 

doma vyprávět. Dneska vím, že když vás kniha nechytí do padesáté 

stránky, čeká na jiného čtenáře. Pozor, ať neskončíte u četby 

jídelníčku a programu v televizi. To je fakt málo…“ 

Bez čeho se 

neobejdete? (Alice 

Urbánková) 

„Tři věci, bez kterých 

se neobejdu: spánek, 

čaj a cukr. A ještě 

tvořivost, šití, brýle, 

cestování, dobrá 

knížka, časopisy, 

vycházky, teplá voda, 

vnoučata, ale to už je 

víc než tři… 

Mám taky ráda přísloví a přirovnání. Teď z poslední doby je 

„Seberychlejší běh není k ničemu, když nevystartujete včas.“ 

Když máme to třinácté číslo časopisu, neodpustí si jednu 

„otázečku“ ještě redakce  

„Jaké to bylo, když Vám bylo třináct? 

„Když mi bylo třináct let, tak jsem zjistila, jako vzorná žákyně, že 

škola nemusí být jenom o učení a začala jsem kamarádit 

s klukama. Největším favoritem byl Tonda Novotný. Měl vypoulené 

oči jako Hurvínek a zuby jako kůň, ale měl malé rozvrzané kolo se 

zadním nosičem. A ochotně mě na něm vozil! Takovou výsadu 

neměla žádná spolužačka! Asi mi to všechny záviděly a začaly se 

mnou chodit ven, protože se k nám přidávali i kluci. Hráli jsme 

vybišu a skákali gumu. Ve třídě jsme si s Tondou dlouze hleděli do 

očí a vyhrál ten, kdo neuhnul jako první. Tenkrát, ve třinácti, se 

moje maminka vrátila z třídních schůzek bez úsměvu a s pořádným 

hartusením, co že to v hodinách předvádím. Pak mě Tonda pozval 

do restaurace na jahody se šlehačkou. To jsem se tak styděla, že 

byl konec! Potkala jsem ho ještě jednou, více než po třinácti letech. 

Dál měl vypouklé oči, vysmáté žluté zuby, zakouřené oblečení… 

představil mě své ženě jako svou první lásku… Kdo ví, kde je mu 

dnes konec… Jo a v hodinách nedělejte hlouposti, ať vám je nebo 

není 13. A nemusí to být zrovna Tonda Novotný.“ 

„13 žáků ve třídě je tajný nesplnitelný učitelský sen. Realitu čti 

pozpátku 31.“ 

B. Kopecká

 

  

SVATBY 
V létě další paní učitelka změnila jméno. Možná je to 

nakažlivé, tak pozor.  Paní učitelka Ivona Novotná se 

jednoho krásného letního dne proměnila v paní učitelku 

Štorkovou. Jinak zůstala stejně milá jako předtím, takže je 

všechno v pořádku. Navíc tuto změnu provedla velmi 

zodpovědně v nejlepší chvíli. Její prvňáčci ji znají jen jako 

Štorkovou. A vůbec se jim to tedy neplete. Určitě vás zajímá 

pár detailů. Tak tady je máte. Ivona a Vojta se brali 17. srpna 

2013 v kapli na Starém zámku v Jevišovicích (odtud paní 

učitelka pochází). Akce to byla velkolepá (můžeme potvrdit 

podle vynikajícího cukroví, které jsme měli tu čest ochutnat. 

Hrozně jim to slušelo (viz foto). No a dosavadní společný život 

mají spočítaný na den. Do osudného dne (po kterém si začali 

zvykat na oslovení drahý manželi, nejmilejší manželko) spolu 

chodili 7 let, 9 měsíců a 17 dní. Přejeme jim, ať to ve šťastném 

manželství odchodí třeba ještě desetkrát tolik. 

 

 

Do redakce se nám donese téměř všechno. Takže víme, že 

proběhla ještě jedna svatba. Přestože nám nebyly poskytnuty 

žádné informace, stejně to napráskáme. Paní kuchařce to 

určitě (snad) nebude vadit. Z paní Křížové se stala paní 

Kadáková. A je to venku. Jako správný bulvár dodáváme 

z první ruky bližší informace: místo – neznámé, čas – 

neznámý, okolnosti – neznámé, svědkové – mlčí, fota – 

v utajení. Co dodat. Ať se novomanželům daří minimálně 

stejně dobře jako doposud. 
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ZŠ MOKRÁ POMÁHÁ 

JAK JSME PŘINESLI ÚSMĚV DO DĚTSKÉ NEMOCNICE… 

Dne 18. prosince jsme se já, Petr Strejček, Soňa Černíková, paní učitelka Kubáňová a pan učitel Urban vydali po páté vyučovací hodině do 

dětské nemocnice za účelem potěšit nemocné děti malým dárkem a úsměvem. Po příjezdu jsme si rozdělili práci. Petr dostal krabici plnou 

papírových květin, se kterými měl rozveselit sestřičky a všechny paní doktorky, které jsme po cestě potkali. Mně a Soni byla přidělena krabice 

dárečků vyráběných právě žáky naší školy. Byla plná vánočních přání, papírových sluníček, obrázků na špejli a balíčky s překvapením, které 

měly u dětí bezpochyby největší úspěch. Pak jsme se vydali na cestu po odděleních. Sympatická paní učitelka vždy s doktory domluvila přijetí, a 

tak jsme mohli chodit po pokojích a rozdávat dárečky. Náš nekonečný úsměv vzbuzoval v dětech alespoň na chvíli radost. Se staršími dětmi 

jsme prohodili i pár slov. Myslím si, že tato návštěva v nás vzbudila zamyšlení nad tím, jak se vlastně máme dobře. Mně osobně se tahle akce 

líbila a jsem ráda, že se s námi děti smály, a že jsem je alespoň na chvíli mohla tímto povzbudit. Určitě bych chtěla poděkovat všem učitelkám, 

co si našly ve svých hodinách čas a připravily se třídami dárky. A také samozřejmě všem žákům, kteří tyto dárečky zhotovili, a tím tak přispěli k 

organizování této návštěvy. Avšak nejvíc bychom měli poděkovat paní učitelce a panu učiteli, kteří tohle celé zrealizovali. Doufám, že se letošní 

osmáci příští rok zúčastní a že se jim akce povede stejně tak, jako se nám povedla letos. 

Alžběta Švehlová, 9.A 

SBÍRKA ÚTULEK KOCIÁNKA 

Před Vánoci jsme pořádaly sbírku na útulek v Brně Kociánky. Vybralo se 1205 Kč, k tomu jsme pak ještě přidaly za sebe 200 Kč a pár pamlsků. 

To znamená, že celková částka je 1405 Kč. V útulku jsou pejsci, prasátko, slepice, kočky, koník, králíčci, křečci, morčátka, ptáčci, želvička a 

kdo ví, co ještě. Útulek příspěvek moc potěšil, byli rádi i za návštěvu a hraní si se zvířátky. Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli 

jakoukoliv částkou. 

Nezapomeňte, i zvířátka chtějí žít! 

„Chcete zvířátko 

to, co je nejvěrnější? 

Navštivte útulek. 

Všichni vám budou vděční!“ 

Barbora Boháčková, Martina Hnízdilová a Pavlína Kršková, 6.A 

Holky musíme na tomto místě ještě jednou ocenit za nápad a následné zorganizování celé sbírky s pomocí paní učitelky Bereňové. Jsou to 

opravdu milovnice zvířat na slovo vzaté. 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY OČIMA ŽÁKŮ

HODINY NÁBOŽENSTVÍ 

V hodinách náboženství je to super. Na začátku hodiny si ukážeme 

obrázky vztahující se k učivu. Za obrázky dostaneme tečky. Poté se 

pomodlíme jeden desátek z růžence a čteme z učebnice, povídáme 

si a vypracováváme pracovní listy. Vyprávíme si příběhy a na 

konci hodiny dostaneme pár bonbónů od paní katechetky. 

Klára Ženožičková, 7.A 

 

TANEČNÍ KROUŽEK STARLET 

Zveme vás do kroužku STARLET. Probíhá každý týden ve 

čtvrtek. Učí nás Michaela Floriánová a učí nás dobře (jak jste 

mohli vidět na plese – poznámka redakce) Tančíme si společenské 

tance jako waltz, cha-cha, jive, samba, ale i street dance a disco. 

Vystupujeme na plesech, občas máme karneval a v létě se pojede 

na taneční tábor. A moc nás to baví. 

za všechny Marie Bartáková a Sára Hlásenská, 6.B 
 

TANEČNÍ KROUŽEK RYTMIK 

V tomto článku se dozvíte něco málo o tanečním kroužku Rytmik. 

Jaký je průběh hodiny? Scházíme se každý pátek v naší školní 

tělocvičně. Máme dvě lektorky - Kristýnu Hejnovou a Magdu 

Rudolfovou. Na začátku se zahřejeme a dáme si vydatnou 

rozcvičku. Poté se rozdělíme do dvou skupin - na první a druhý 

stupeň. Jakými tanečními styly se zabýváme? Především je to 

street dance, ale někdy kreativita našich trenérek zajde až k salse, 

zkusíme i dance house nebo hiphop. A teď něco na závěr. V tomto 

kroužku se naučíte nové kroky a užijete si spoustu zábavy. Pokud 

by měl někdo zájem, může se kdykoliv přijít podívat. Když se vám 

to zalíbí, můžete se k nám přidat. 

Pavlína Hlučková, 8.A 

FLORBALOVÝ KROUŽEK 

Každou středu probíhá v naší tělocvičně kroužek florbalu. Na 

začátku se každý rozcvičí a protáhne, jak sám uzná za vhodné. 

Potom se rozdělíme do týmů a hraje se. Ti, kterým nestačí pouze 

jedna hodina hry, si mohou potom zahrát s dospělými a s našimi 

pány učiteli Vojtěchem a Markusem. Asi každý, kdo navštíví oba 

florbaly, odchází domů unavený a florbalu má možná i plné zuby. 

Myslím, že si tento kroužek užívá každý a často se ukáže, kdo má 

jak pevné nervy. 

Libor Polák, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U nás ve škole máme i dobré florbalistky. Mezi ty, které směle a 

dobře chodí hrát mezi „chlapy“, patří Bětka Švehlová.  

MOJE KOČIČKA FILIPÍNKA 
Moje kočička Filipínka si ráda hraje. Je to pěkné číslo, škrábe, kouše, kope, toulá se po venku. 
Škrábe mi na okno a loví myšky a rybičky. Je to prostě kočka jako každá jiná. Ale je moje a 

navždy bude.                      Martina Hnízdilová, 6.A 

 

© ACh 
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A CO DÁL SE ODEHRÁLO V PRVNÍM POLOLETÍ?
 

MOKERSKÝ BĚH 

Mokerský běh se uskutečnil 5. října 2013. Počasí bylo už velmi 

chladné. Každý rok bývají kategorie rozděleny na chlapce a dívky 

a podle ročníků. Když přišla řada na naši kategorii, běželi jsme 

všichni jako o život. Po dokončení běhu začaly na vnitřním hřišti 

zábavné soutěže – florbal, štafeta, balancování s míčkem a mnohé 

další. Pak proběhlo vyhlašování vítězů. Běžci z naší třídy 

s přehledem obsadili první tři místa! Následovala tombola. Všichni 

byli napjatí a čekali, kdy konečně padne jejich číslo. Bylo to o 

nervy, protože i když padlo vaše číslo, nemusela ještě souhlasit 

barva lístku! A komu se zadařilo, rychle si běžel vybrat nějakou 

pěknou cenu a vylosovat dalšího šťastlivce. Po skončení tomboly 

jsme všichni spokojeně odkráčeli domů s čerstvým vzduchem 

v plicích. 

Jiří Brzobohatý, 5.A 

 

 
 

VÝLET DO PRAHY 

Na začátku října se naše třída vypravila na dva dny do Prahy. 

Ubytovaní jsme byli v hotelu Denisa v Dejvicích. Shodli jsme se, 

že cesta autobusem Student Agency byla super! Televizky, 

sluchátka, občerstvení, prostě paráda. V Praze jsme obešli hodně 

památek, viděli jsme výměnu stráží u Pražského hradu, na Petříně 

poletovala velká spousta berušek, vedle našeho parníčku plavaly po 

Vltavě kachny a labutě, v Muzeu voskových figurín se nám všichni 

zdáli docela živí. V Muzeu Karlova mostu nás zaujal model 

dřívějšího Juditina mostu. Národní divadlo bylo krásné, zvláště pak 

trigy na jeho střeše. Všechno, co jsme v Praze viděli a navštívili, se 

nám moc líbilo. 

Aneta Ungerová, 5.A 

 
 

 

HALLOWEEN V PRVNÍCH TŘÍDÁCH 

Stejně jako děti v anglicky mluvících zemích, i my jsme se 31. 10. 

oblékli do kostýmů a masek, abychom společně oslavili 

Halloween. Chceme totiž nejen umět anglicky mluvit, ale také 

rozumět svátkům v cizích zemích. A tak jsme anglicky koledovali 

a zpívali, naučili se, jak se naše masky v angličtině jmenují a 

nezapomněli jsme ani na halloweenské počítání a čtení. Nejvíce se 

nám však líbila výroba lucerniček. Staré sklenice jsme pomalovali 

a zapálili v nich čajovou svíčku. Večer, když jsme doma uléhali, 

byl plamínek vidět i z našich oken. 

za všechny prvňáčky Jitka Laudátová 
 

 

SPOJOVÁNÍ TŘÍD 

V letošním školním roce se naše třídy 3.A a 3.B zase spojily. 

Máme paní učitelku Jarmilu Chlupovu. Jsme rádi, že jsme se 

spojili, protože jsme opět s kamarády, se kterými jsme chodili do 1. 

a 2. třídy. O prázdninách se přistěhovali tři noví žáci: Lucka, David 

a Martin, takže je nás 31. Jsou to dobří kámoši. Také nás učí noví 

učitelé na tělocvik, pracovní činnosti a angličtinu. Třídu máme 

pěkně vyzdobenou, ale je plná lavic, takže zde nemáme koberec. 

To je škoda. Je zde málo místa na procházení mezi lavicemi a kluci 

se nemůžou ve třídě honit. Jsou o přestávce na chodbě a pořád si 

s něčím hrají a dělají blbiny. V tělocviku se vždy jednu hodinu učí 

něco holky a druhou hodinu kluci. Když říkáme referáty, trvá nám 

to dlouho. Líbí se nám práce ve skupinách. Ve třídě je sedm skupin 

a máme taky novou soutěž. Nejlepší skupina dostane na konci roku 

odměnu. Těšíme se, až napadne sníh a půjdeme s paní učitelkou 

bobovat. 

žáci 4.A 

SVOBOĎÁK 

13. prosince jsme vystupovali na 

Náměstí svobody. Měli jsme s sebou 

hodně nástrojů. Když jsme dorazili na 

místo, tak nás poslali do stanu. Tam jsme 

si písně trénovali. Asi po dvaceti 

minutách jsme vyšli na pódium, pod 

které se na nás přišli podívat rodiče i jiní 

obyvatelé Brna. Než jsme začali zpívat, 

zjistili jsme, že nám nejedou klávesy, tak 

jsme to museli zvládnout bez nich. 

Bohužel nám byla zima, ale nemohli 

jsme s tím nic dělat. Nezbylo než se 

zahřát zpěvem. První písnička byla česká 

a ty zbylé španělské a anglické vánoční 

písně. Sklidili jsme velký potlesk. Naše 

vystoupení můžete shlédnout na 

Youtube. Děkujeme naší milé třídní paní 

učitelce Fránkové, za nekonečnou trpělivost a to že s námi do toho 

šla a paní zástupkyni Přetákové, že nás přišla podpořit. Na akci 

podpořilo vystupující třídu 7.A hudebním doprovodem duo Eliška 

Korityáková a Verča Bilíková z 9.A.   

za všechny vystupující Jan Unger, 7.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILÉ POZVÁNÍ 

V sobotu 7. 12. 2013 jsem byla pozvána na hasičskou schůzi, která 

se konala v restauraci U Zbojníka. Tam mi hasiči oficiálně 

poděkovali za třetí místo v celorepublikové výtvarné soutěži 

„Požární ochrana očima dětí.“ Pan starosta mi předal rámeček 

s poděkováním. A také jsem od dobrovolných hasičů dostala 

skvělý dárek - poukázku do Vaňkovky  v hodnotě 1000 Kč. Moc se 

mi to líbilo. Děkuji  

Sára Hlásenská, 6.B  

© Anežka Zouharová, 5.A 

© Petra Dostálová, 5.A 

© Sandra Edinová, 7.A 

© ACh 
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Z PERA NAŠICH ŽÁKŮ… 

Druháci moc dobře vědí, co patří na světě k těm největším pokladům 

O SKŘÍTKOVI A JEHO POKLADU 

Byl jednou jeden skřítek. A ten skřítek nebyl ledajaký, byl hodný a laskavý. Jeho 

velkým přáním bylo najít poklad. Každý den poklad hledal a nic nenacházel. 

Prolezl všechna křoví a houští. Také prolezl skoro všechny skály a nory, ale nic 

nenašel. Až jeden den v lese potkal ježka. Zeptal se ho, jestli neví o nějakém 

pokladu. Ježek mu řekl, že tady nikde žádný poklad není. Skřítek byl moc 

smutný a nešťastný. Ježkovi bylo líto, že je skřítek smutný, tak mu řekl, ať si 

z toho nic nedělá, že si spolu můžou každý den hrát. Skřítek si chodil každý den 

hrát za ježkem. Jednoho dne skřítek zjistil, že jeho velkým pokladem je jeho 

kamarád ježek. A od té doby už žádný poklad nehledal. 

Simona Čadová, 2.B 

 

A také občas snídají nebo svačí vtipnou kaši 

POHÁDKA O MRKVĚ A PETRŽELOVI 

Byla jedna mrkev v lednici. Vedle ní něco chrápalo, byl to petržel. Mrkev si 

řekla, že se s ním ráda seznámí, aby nemusela do polévky sama. Petržel se 

jmenoval David a mrkev se jmenovala Zdeňka. David měl 50 dní a Zdeňka 43 

dní. Zdeňka a David měli radost, že se znají. Domluvili se, že si půjdou zaplavat 

do polévky a vezmou si s sebou plavky. Tak se sklouzli a setkali se s nudlemi a 

plavali spolu, dokud se neuvařili. Pak z nich byla dobrá polévka. 

Katarína Svobodová, 2.B 

A takhle se minutově tvoří ve 3.A.

 
V pytli byl zajíček a 

chlebíček. 

Chramst. 

Kde je ten chlebíček? 

Slupl ho zajíček. 

Kateřina Pohlová, 3.A 

Co je v pytli? 

Řekni nám to, 

Napiš nám to. 

Je to pytel, mám to! 

Jaromír Kolář, 3.A

 

V pytli jsou kostičky, 

ale zajíc chce jen mrkvičky 

Tereza Varhaníková, 3.A 

 

Teď se podržte, to si někdo umí vychutnat radosti 

(ne)obyčejného pozdně listopadového dne. 

Šla jsem na procházku ven a uviděla jsem tři krásné, co krásné, 

přímo nádherné růže. Byly tak krásné, že jsem neodolala a musela 

jsem je vyfotit. Jedna byla oranžová, druhá bílá a třetí rudá. Kdo by 

řekl, že v listopadu kvetou růže! Ale potěšilo mě to, a věřím, že vás 

taky. 

Natálie Malotová, 3.A

 

Takhle nádherně může dopadnout úkol do češtiny. Víc takových (myšleno úkolů, básní, žáků)!

JÁ, ČTENÁŘ 

Čtení já moc nemusím, 

ale aspoň se pokusím. 

Strávil bych-li u knížky celý den, 

nemohl bych pak jít ven. 

Když přečtu knihu, slavím, 

s každým se pak o ní bavím. 

Je to lepší, nežli vánoce, 

stejně budu slavit promoce. 

Libor Polák, 8.A 
 

JÁ, ČTENÁŘ BLÁZNIVÝ 

Když je počasí hnusné, 

kdekdo někdy usne. 

Ten den na dveře píšu si: 

Nerušit, čtu si! 

Déšť na okna klepe, 

mezitím co se mé tělo třepe. 

Má kniha má příběh děsivý, 

venku je zázrak deštivý. 

V knize samá vražda, 

 u mě žádná pařba. 

Jsem tu jen já a kniha 

a ve dveřích rýha. 

Ten příběh se stává skutečností, 

když to čtu a všude to šustí. 

Rodiče se vrací z práce, 

pršet už bude jen krátce. 

Knihu prozatím zavřu 

nebo leknutím zařvu. 

Rodiče z práce se vrátili 

a moje strachy se ztratily. 

Já čtenář jsem moc vášnivý, 

 až jsem z toho někdy bláznivý. 

Ivo Gerda, 8.A 
 

JÁ, ČTENÁŘ 

Ne každý číst knihy umí, 

ale kdo jo, porozumí. 

My čtenáři hodně víme, 

proto taky lépe spíme. 

Já, jako čtenář veliký, 

který v knihách čte si rád, 

už má všechny díla přečtený 

a může si jít klidně hrát. 

Ve škole i před spaním 

zkrátím si dlouhé chvíle, 

a když se mi to podaří 

dosáhnu svého cíle. 

Obal knihy se vždy změní, 

charakter však jiný není. 

Musí obsahovat hodně faktů, 

někdy taky trochu zmatků. 

Knihy vždycky znamenají hodně 

a to platí také pro mě, 

proto už si letím číst, 

a neřeknu vám už nic víc. 

Markéta Bednářová, 8.A 
 

KNIHOMOL 

V knihách ležím celý den 

a zažívám děj, 

jako by to ani nebyl sen. 

Proháním se po loukách, 

nebo honím zloděje, 

když pak vzhlédnu, zjistím,  

že se vlastně nic neděje. 

Když čtu, vstupuji na jiný svět, 

je úplně jedno, kolik mi je let. 

Okamžitě mě kniha do děje 

vtáhne, 

od té chvíle se mnou nic ani nehne. 

A to je konec mojí básničky, 

teď už se jdu zase ponořit do 

knížky. 

Eva Studená, 8.A 

  

© Simona Čadová, 2.B 
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POČÍTAČOVÉ HRY A MY 

Letos jsme se v tradičním výzkumu podívali na hraní počítačových her. Dotazník vyplňovali všichni žáci školy. A závěr? Hrají 

téměř všechny holky a všichni kluci bez ohledu na věk. Na všem možném a všechno možné. 

V prvních až třetích třídách hraje až na výjimky většina dětí, nejčastěji na počítači a tabletu. V oblibě jsou akční a sportovní hry. Děti hrají, 

protože je to baví a protože se nudí. Téměř všichni si uvědomují, že je časté hraní her může nějak negativně ovlivnit. Nejčastěji tím, že bolí záda 

a oči a že se od hraní člověk „nemůže odtrhnout“. 

Jak to dopadlo ve čtvrté až deváté třídě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotazník vyhodnocovali žáci 9.A 

A rizika? Docela velká. Toto je seznam těch, které jste nejčastěji uváděli: bolest hlavy, očí či zad, problémy s komunikací, ztráta kamarádů, 

zhoršení prospěchu, deprese strach či fobie, stírání hranic mezi hrou a realitou, závislost, agresivita. 

ZAMYŠLENÍ NAD RIZIKY HRANÍ POČÍTAČOVÝCH HER 

V dnešní době má počítač doma skoro každý. Některým slouží převážně k hraní počítačových her, a proto je nutné si něco říct o možných 

rizicích. Osobně bych je rozdělil do dvou skupin a to psychická a fyzická. Vždycky záleží na tom, co člověk hraje a jak dlouho, také na tom, jaká 

je osobnost. Do fyzických rizik patří třeba to, že když hrajete moc často, nemáte čas na pohyb a začínáte pomalu ale jistě tloustnout. Také se 

vám může zkazit zrak, nebo vás mohou bolet záda. K psychickým třeba to, že po opakovaných porážkách či zabíjení může agresivita vstoupit i 

do vašeho reálného života. A potom někteří lidé dělají věci, které by normálně neudělali.  

Petr Dančák, 9.A 

Nejoblíbenějších her a těch co zrovna „paříte“ jste uváděli desítky. Každý má rád něco jiného. Pokud byste chtěli udělat reklamu 

vaší nejoblíbenější hře, napište článek do dalšího čísla (pokud vyjde, rádi otiskneme). 

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ HRA 

Amnesie (ztráta paměti) je hororová hra. Hrajete za muže, který se jmenuje Daniel. Jednou ho jeho přítel Alexandr podrazil a dal mu lektvar 

zapomnění. Najednou se Daniel probouzí někde na hradě a nic si nepamatuje. Chodí a sbírá dopisy, které napsal předtím, než ztratil paměť. 

V dopisech se dozvídá, že musí zabít Alexandra. Má si dávat pozor na stín, který se nedá nějak zabít ani zničit. Musím plnit různě těžké úkoly. 

Musí se schovávat ve tmě před stínem…Vřele doporučuji. 

Matěj Sehnal, 7.A 

MOKERSKÉ KOUPALIŠTĚ

Slovo, které vás jako první napadne: 

voda, skluzavka, léto, bazén, chladno, zábava, pohoda, modrá, 

koupák, sranda, draho, kamarádi, cool, horko, prázdniny, 

potápění, skákání, 

plavání, opalování, 

hraní, vodotrysk, 

teplo, jé, cákáníčko. 

Co se vám na 

koupališti líbí: 

skluzavka, skokánky, 

plavání, bazény, 

kamarádi, známí lidé, 

dobré jídlo, možnost 

zchlazení, je blízko, 

hodně místa, dobré prostředí, brouzdaliště, tráva, atmosféra, 

zmrzlina, volejbalové hřiště. 
 

Co byste chtěli změnit: 

snížit vstup, přidat atrakce, víc stínu, teplejší vodu, zlevnění 

bufetu, vylepšit skluzavku, zvětšit parkoviště, zakrýt na zimu, 

sauna, vířivka, víc tobogánů, větší bazén pro malé děti s malou 

skluzavkou 

Jak často jste v létě navštěvovali mokerské koupaliště? 

 Mokrá Horákov Velatice Hostěnice Celkem 

nikdy 13 9 17 4 43 

jednou 19 10 10 7 46 

2-5x 56 18 11 6 91 

mnohokrát 73 10 8 4 95 
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NAŠI DEVÁŤÁCI

STRÁŽNÍ ANDĚLÉ PRVŇÁČKŮ 

Jako každý rok, i letos jsme se jako deváťáci ujali role andělů 

nejmladších žáků na škole, a to prvňáčků. Poprvé v tomto století, 

se otevřely tři první třídy, takže každý deváťák je patronem dvou 

dětí. První školní den jsme se všichni setkali před školou. S 

některými jsme se znali a s ostatními jsme se seznámili až na 

místě. Po projevu pana ředitele a starostů naší i sousední obce 

jsme se mohli vydat i s našimi svěřenci špalírem, který vytvořili 

ostatní žáci naší školy do tříd, kde si je převzaly paní učitelky. 

Naším úkolem bude celý rok pomáhat nejmenším s jejich vstupem 

do školního života. Snažíme se je o každé velké přestávce 

navštívit, ptát se jich, jak se mají, jak se jim ve škole líbí, co se 

naučili a řešit s nimi jejich radosti či starosti. 

Veronika Bilíková, 9.A

VZKAZY PRVŇÁČKŮ JEJICH ANDÍLKŮM 

Milí andílci, děkujeme, že prvňáčky o 

přestávce navštěvujete a hrajete si s nimi. 

Někteří z Vás je navštěvují častěji a nosí jim 

dokonce i dárky. To by si samozřejmě přáli 

úplně všichni. Tak si přečtěte, co Vám děti 

vzkazují a co si přejí. 

„Můj andílku, mám Tě moc rád/a, líbí se mi, 

jak si se mnou hraješ. Proč jsi se mnou jen 

chvilinku a pak odejdeš? Choď za mnou 

prosím každý den. Vždycky se na Tebe 

těším. Když za mnou nepřijdeš, jsem trochu 

nešťastná/ý. Moc děkuji za dárky, taky Ti 

nějaké přinesu.“             prvňáčci

 

 

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

Konzultanty a oponenty prací byli v letošním roce páni učitelé Kováčik, Markus, Urban, Vojtěch, paní učitelky 

Kubáňová, Bereňová a Šmerdová, v neposlední řadě také pan ředitel Palík. 

Vynikajících bylo deset prací, aneb toto jsou jedničky: 

Marie Bednářová (Život hvězdy), Veronika Bilíková (Nejmocnější ženy novověku), Filip Čech (Tréninkový plán), Soňa Černíková 

(Zdravotně handicapovaní v české společnosti), Tereza Klinkovská (Pohled do historie obce, ve které žiji), Kateřina Košinová (Vybraná 

zeměpisná destinace), Marie Novotná (Jaké bude počasí aneb meteorologie kolem nás), Thomas Gerken (Vybraná zeměpisná destinace), 

Karolína Hloušková (Život hvězdy) Tereza Jantošovičová (Onemocnění trávicí soustavy). 

 

Velmi dobré byly tyto práce, tedy dvojky: 

Simona Budařová (Onemocnění trávicí soustavy), Petr Dančák (Animace), Viktor Fiala (Sportovní odvětví), Eliška Korityáková (Role 

rodiny v současné společnosti), Adam Novotný (Historie počítačů), Jan Petráš (Vývoj bojové techniky), Adéla Chalupová (Fauna vybraného 

biomu), Ondřej Plíšek (Vývoj bojové techniky), Kateřina Straková (Vývoj pohřbívání v dějinách), Petr Strejček (Fauna vybraného biomu), 

Alžběta Švehlová (Sportovní odvětví). 

A máme tu dobré práce, dobře je za tři: 

Petra Břicháčková (Zdravý sexuální život), Zuzana Křížová (Moravský kras za humny), Barbora Neveselá (Role rodiny v současné 

společnosti), Marek Jakubka (Animace), Markéta Kabourková (Zdravý sexuální život), Viktor Plch (Tréninkový plán), Adéla Růžičková 

(Pohled do historie obce, ve které žiji). 

A vyhovující byly tyto práce, tedy čtyřky ale historie se neptá za kolik: 

Marek Barták (Zimní olympijské hry), Patrik Kopecký (Zimní olympijské hry), Petr Jakubka (Nejmocnější ženy novověku). 

 

Žáci 9. ročníku (tedy i naše třída) mají každoročně za úkol napsat svoji vlastní Absolventskou práci. Tuto povinnost 

jsme přijali bez odmlouvání a rádi. Každý si nejprve vybral téma, na které poté celou Absolventskou práci zaměřil, a 

tím i vedoucího učitele, který nám s prací pomáhal. Jako první část nás čekalo textové vypracování naší práce. Na to 

jsme měli přibližně dva měsíce a do stanoveného termínu jsme měli práce odevzdat. Většina z nás, až na některé 

výjimky, jsme práci odevzdali včas. Toto však ještě nebylo všechno. Jako druhá část nás čekala obhajoba. Při ní jsme 

měli ke svému tématu vypracovat prezentaci a tu pak předvést před třídou a komisí sestavenou z učitelů. Přes strach a 

trému jsme to všichni zvládli a konečně jsme si mohli zatleskat za odvedenou práci. Nejlepších šest prací bylo poté 

prezentováno pro veřejnost v mokerské knihovně. Podle učitelů byla úroveň, s jakou jsme Absolventské práce 

vypracovali, skvělá, a doufám, že příští rok bude ještě lepší. Proto přeji hodně štěstí budoucím deváťákům. Díky 

tomu získáte hodně zkušeností, které se určitě někdy budou hodit.  

Marie Bednářová, 9.A 

A OPĚT TROCHA POEZIE…

MOJE ŘEČ 

Tanec, to je vášeň má, 

 i když je to řeč němá. 

 Je to řeč němá, to já vím, 

ale já své pocity říct tancem 

umím. 

Když tancuji, jakoby mi 

rostla křídla motýlí, 

je to jako vznášet se po býlí. 

Krůček od krůčku voňavé kvítky 

trhám, 

tím také zlé myšlenky ztrhám. 

Jednou tančím si sama pro sebe, 

jen tak, abych se cítila vesele. 

Po druhé ve skupině trénuji, 

jakože se Pavlína Hlučková 

jmenuji. 

V tanečních krocích má vlastní 

fantazie je, 

ten, kdo tančí se mnou, se jen 

usměje. 

Tak takto já říkám slova němě, 

miluji tanec  to je jen málo ze 

mě...     Pavlína Hlučková, 8.A 

DĚLAT NA POLI? 

Já Libor Polák, 

moc nenosím rolák. 

Hraju hodně florbal, 

ne že bych do někoho kopal. 

Nerad chodím do školy, 

radši bych dělal na poli. 

Hodně se směju, 

všem zdraví přeju. 

Libor Polák, 8.A 

 

AK 

Jmenuju se podle pušky, 

často vystrkuju růžky. 

Nejsem silný, ani zdatný, 

nejsem ani zas tak špatný. 

Zajímá mě dějepis, 

a to je můj hlavní rys. 

Fakt mám dobré přátele 

nikdo z nich mě … 

Adam Konvalinka, 8.A 

 

 

©ACh 

©ACh 
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DVA KOLEGOVÉ - PŘÁTELSTVÍ NAVĚKY 

Mezi nejznámější osobnosti naší školy patří bezesporu pan učitel Markus. Ten si v naší třídě našel velmi dobrého přítele, Libora Poláka. Toho by, 

jak jsme se dozvěděli, klidně pozval na oběd. Nejdřív ale k historii tohoto přátelství. Pan učitel poznal Libora již v 6. třídě a Libor ho okamžitě 

ohromil svými zeměpisnými znalostmi. V sedmé třídě se od něj pan učitel dověděl, že subtropický pás zasahuje na sever Kanady nebo že Evropa 

sahá až po Mongolsko. V tělocviku se zase Libor, slovy pana učitele, řehtá jako kůň. Na hrazdě se Libor začne smát přímo uprostřed cviku. Pan 

učitel má Libora proto velmi rád a nechal se slyšet, že s ním založí politickou stranu (volte!). Libor se taky dozvěděl, že bude panu učiteli 

vydělávat, až bude v důchodu. No, to si pan učitel asi moc nepřilepší, spíš naopak. U Libora také pan učitel používá nejvíce své oblíbené 

přízvisko „kolego“, kterému se Libor vždy směje. Pan učitel má s budoucností Libora velké záměry. Jsou to prostě kolegové. Věříme, že nás 

nezklamou, protože je chceme vidět na Pražském hradě. Oba pěkně spolu, při novoročním projevu. 

Adam Konvalinka a Matěj Kousalík, 8.A 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 

OČIMA DEVÁŤÁKŮ 

Píše se 5. 12. 2013 asi 7 hodin ráno. Čerti a andělé se sjíždějí 

v plné kráse. Úplné peklo na zemi. Údajně den předtím to 

nachystali, ale kdo ví, třeba to tu někdo vyčaroval. Byly vytvořeny 

2 vchody – pro první stupeň nebeský v čele s anděly a pro druhý 

stupeň pekelný s čerty. Když nahlédneme do školy, vidíme 

nádherný stromeček se zapálenými svíčkami – 

jaká to romantika . „Hele, tam je Mikuláš,“ je 

slyšet přes dveře. Vše je nachystané, můžeme 

otvírat! První odvážlivci vstoupili. Přivítala je 

písnička „V pekle sudy válej“ od skupiny Kabát 

– kdo by se tu nebál. Vchody prošli všichni. 

Kdo se snažil utéci, toho si podala čertice Bětka 

. První tři hodiny jsme chodili po třídách. 

Myslím si, že všichni si přišli na své. Zaťukali jsme a do třídy vešli 

první tři čerti s kotlem, pak Mikuláš s vrchním andělem a 

s vrchním čertem a v neposlední řadě sbor čertů a andělů. A je to tu 

– pozor. Z každé třídy byli přečteni největší zlobivci a byli 

odvlečeni do kotle. Co teď? Jak je máme osvobodit? Je vůbec 

taková možnost? No přece povedená písnička. Za tento výkon 

dostali žáci perníčky. Speciální odměnu dostaly děti v prvních 

třídách – pera, kterými mohli začít psát nejen do písanek. Na závěr 

přečetl vrchní anděl pochvaly z bílé knihy.  Tak už jsme obešli 

všechny třídy a mohli jít do domova s pečovatelskou službou 

v Horákově. V DPS jsme dědečkům a babičkám zazpívali písničky 

– Anděl od K. Kryla a Cesta od Tomáše Kluse. Po nás zazpívali 

žáci ze sedmé třidy pod vedením p. uč. Fránkové pásmo písniček. 

Odměnou nám všem byl balíček perníčků. Děkujeme . Také zde 

jsme předali balíčky od obce Mokrá-Horákov. Pár čertů a andělů v 

čele s Mikulášem šlo do Mateřské školy v Horákově. No a kdo byli 

ti čerti a andělé? No přeci my, žáci a žákyně devátého ročníku, v 

čele s Mikulášem – p.uč. Kováčikem. A pokud jste si všimli, tak i 

p.uč. Kubáňová byla stylově oblečena jako čertice . Myslím si, že 

panu učiteli Kováčikovi a paní učitelce Kubáňové patří velký dík 

za pomoc i organizaci. Věřím, že se Vám tato akce líbila. 

za 9.A její známý anděl (Marie Novotná)

 

OČIMA DRUHÁKŮ 

Začátkem prosince proběhla na naší škole tradiční Mikulášská 

nadílka, pořádaná našimi deváťáky. Ačkoli si to ne všichni 

připouštěli, byli jsme od rána „jako na trní“. Školní chodba byla 

rozdělena na nebe a peklo. Brána do nebe vedla směrem k prvním a 

druhým třídám, brána do pekla stála od třetích tříd dozadu směrem 

k jídelně. To, co se nám na tomto dni líbilo a nelíbilo, je rozdílné 

podle toho, zda si to myslí kluci nebo děvčata. Téměř všichni se ale 

shodneme, že v rámci ranního uvítání měli čerti zbytečně 

hrůzostrašné masky. Nelíbilo se nám, že nás v nich chodili strašit 

přímo až do šaten, kde nás nahnali do rohu a měli radost z toho, jak 

pištíme strachy. Ještě že nás pak vysvobodili andělé, kteří je 

odehnali a doprovodili nás do třídy. Koncem první hodiny se na 

chodbě ozval strašlivý hluk, řinčení řetězů, dupání a na závěr 

hlasité bušení na dveře. To už nás bylo hodně nalepeno strachy až 

na topení, co možná nejdál od dveří. Moc jsme se báli, že přijdou 

zase ty příšery, které nás strašily dole. Naštěstí už čerti tak 

strašidelně nevypadali, odporné masky už neměli. Stále vzbuzovali 

mírné napětí a strach, ale už příjemný. S nimi přišli také andělé a 

veliký Mikuláš. Ten se nám moc líbil. Básničkou jsme si vysloužili 

perník a zachránili jsme dva hříšníky od toho, aby je čerti s sebou 

vzali do pekla. Kromě perníku 

jsme také dostali obrázek anděla 

a čerta a měli jsme vybrat, zda 

jsme spíše andílci nebo čertíci a 

podle toho obrázek nalepit dole 

na chodbě. Tento den se nám 

moc líbil, ale tímto bychom chtěli 

poprosit budoucí čerty – 

NECHTE GUMOVÉ, ODPORNÉ 

MASKY PŘÍŠTĚ DOMA A 

NECHOĎTE AŽ DO ŠATEN, 

VŽDYŤ MY SE PŘÍJEMNĚ 

BOJÍME, I KDYŽ SI OBLIČEJ 

JEN POMALUJETE UHLÍM A STRAŠÍTE NÁS VE VĚTŠÍM, 

NEUZAVŘENÉM PROSTORU! DĚKUJEME.  druháci

 

MŮJ POHLED NA PLES, ANEB TROCHA ZE ZÁKULISÍ PLESU 

Je to asi měsíc, co byl ples. Mimochodem velmi úspěšná akce. V autobuse do Mokré jsme s Honzou Ungerem rozvažovali, jestli o tom nenapsat 

článek a dospěli k názoru, že napíšeme pohled ze zákulisí, kde s námi byla ještě Vendula (Wenda) Klímová. Bohužel se nám to vymklo z rukou a 

skončilo to tak, že to teď píšu sám, 3 hodiny před uzávěrkou příspěvků do školního půlročníku. To jen k tomu, jak vznikl tento článek. A nyní už 

k tomu samotnému zákulisí. Domluvil jsem se s Honzou, že se sejdeme o půl čtvrté, neboť plesové šílenství mělo odstartovat v půl páté. 

Hyperaktivní Honza mi okamžitě začal ukazovat všechna zákoutí prostoru za oponou. Ukázal mi tajné dveře, průchod oponou, dokonce i 

vypínače světel. Poté jsme začali nacvičovat text. Wenda nám to poněkud kazila, protože pořád ječela a svým „opravdu slušným slovníkem“ vše 

komentovala. Dostali jsme zadarmo kofolu, která nás hodně posilnila. Poté jsme vyšli na podium, ze kterého jsme celý ples moderovali. Musím 

uznat, že Honzovi to z nás tří šlo nejlépe, prostě mistr improvizace. Většina našich výstupů končila pochvalným tleskáním a pískáním. Bohužel, 

brzy se nám to zvrhlo. Já jsem příliš tančil, takže jsem se hrozně zpotil a tudíž jsem neměl sílu moderovat. Wenda byla duchem mimo, tak to za 

nás celé odtáhl Honza. Po zlatém hřebu večera tombole, která měla obrovský úspěch, jsme se všichni prostě odvázali! Velcí deváťáci a jejich 

prvňáčci, učitelé, děcka ze všech tříd, všichni to pořádně rozjeli. V tomto šíleném tempu jsme nakonec odtančili celý ples. Nakonec, jako 

rozloučení, proběhlo snad sedm posledních písní. Po úplně závěrečném ploužáku jsem si Já, Honza a Wenda sbalili věci a celí nadšení jsme 

odcházeli domů. Myslím, že akce se moc vydařila a doufám, že se bude ještě někdy opakovat. 

Adam Konvalinka,  8.A  
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NE/ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA 

Jsi jednička. Jsi nula. Dvakrát měř a jednou řež. Čísla nás provázejí celým životem. Máme tu třinácté číslo časopisu, tak se trošku blíž koukneme 

na třináctku. 

13 je šesté prvočíslo. 13 je atomové číslo hliníku. Kolem 13 let se z dětí stávají teenageři.  V sikhismu je 13 považováno za šťastné číslo, protože 

paňdžábsky se řekne „tera“, což také znamená „Tvůj“. Číslo 13 je v mnohých zemích považováno za nešťastné, přinášející smůlu. Chorobný 

strach z třináctky se nazývá triskaidekafobie. Číslo 13 se proto často vynechává v číselných řadách, například některé hotely nemívají 13. 

podlaží nebo sportovci nedostávají takové startovní číslo. Zvláštní smůlu má přinášet pátek třináctého. Asi nejrozšířenější pověra říká, že jde o 

den nehod a nepříjemných událostí, a měli bychom se proto mít na pozoru. Pátek třináctého může nastat maximálně třikrát ročně, letos bude jen 

jeden a to 13. června 2014. 

PROČ MÁ ČÍSLO 13 TAK ŠPATNOU POVĚST? 

Důvodů najdeme více. Ježíš byl ukřižován v pátek, u stolu sedělo při Poslední večeři 13 lidí a 13. byl zrádce 

Jidáš. V pátek 13. října 1307 začala na příkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného likvidace posledních 

13 příslušníků Templářského řádu a ten tak pravděpodobně definitivně zanikl. Skandinávská legenda hovoří 

o setkání 12 bohů, které bylo narušeno třináctým bohem zla Lokimem. Ten způsobil smrt boha radosti 

Baldera, čímž uvrhl na celou zemi tmu. Židé považovali třináctku za nešťastnou, protože třináctým 

písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově Mavet, které znamená 

„smrt.“ Nejvíce tímto smolným dnem trpí nejpověrčivější národ světa Američané. Velká část jich v tento 

den mění své chování. Vyhýbají se služebním cestám, neuzavírají obchody, nejezdí na dovolenou a raději 

sedí doma. 

Ale my se nebojíme, v pátek třináctého v klidu do školy vyrazíme… 

6.AB V LANOVÉM CENTRU BALDOVEC 

Když jsme přijeli, porozhlédli jsme se po okolí a šli jsme se na chatky vybalit. Po pár minutách jsme se všichni sešli a učitelé nám řekli, jak to 

tady bude tři dny probíhat. Následoval kvíz poznávání třídních učitelů. Například jsme zjistili,  že p. uč. Markus (ne)měl dvojku z chování 

(hádejte:) a p.uč. Bereňová by (ne)chtěla mít kočku (a znovu). Druhý den jsme se konečně dostali k lanovému centru a lezecké stěně. Nezalezli 

jsme si nejen my, ale i naše paní učitelky Bereňová a Kubáňová. Poté následovala lanovka. Když se dojelo ke konci lanovky, seskočili jsme z 

výšky deseti metrů dolů. Samozřejmě, že nejlepší podívaná byla, když i naše paní učitelky skákaly dolů. Když jsme odjížděli, těšili jsme se 

domů, ale zároveň nám bylo jasné, že se nám bude po takové skvělé „škole v přírodě“ stýskat. Všichni si to moc užili. 

Gábina Zahradníková a Anna Neuerová, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

…POEZIE NENÍ NIKDY DOST…

KNIHO MÁ 

Každou noc v mé lóži sním, 

jakou knihu číst teď smím! 

Vzpomenu si na knihu, 

kde bylo plno komínů, 

noc byla tak tajemná, 

občas trošku pochmurná. 

Kniha změnila se rázem v špatný 

sen, 

tak rychle z něj radši ven!  

Radši otevřu si knížku 

a spravím si náladičku. 

Na špatný sen zapomenu. 

Zpátky už teď neulehnu! 

O pohádkovém světě, 

teď píše se v této větě. 

Louka plná květin, růží 

a břicho strachem se mi znovu zúží. 
 

 

Vždyť vedle louky černý les. 

Venku zavyl černý pes. 

Přitisknu se ke stěně. 

Chovám se tak zmateně. 

Ve tmě není vidět nic. 

Zůstává mi jen jedno, 

se strachem si vyjít vstříc 

Zklamala mě baterka, 

je to ale zlodějka. 

Ani jen pro uklidnění, 

nemám nic teď na přečtení, 

tím dávám sbohem dobrému snění.  

Proklínám tě baterie. 

Před strachem mě nic neukryje. 

Kde je kniha? Kde je světlo?  

To se dneska nepovedlo! 

Kniha vždy radost dá mi. 

Ve strachu je mým rytířem v dáli. 

Snažím se jíst zdravě, 

florbal zvládám hravě. 

Já pravidelně jím,  

osm hodin spím 

Do KFC jsem nešel rok, 

ke zdravé výživě jsem udělal krok. 

Celulitidu totiž nemám rád, 

loučí se s vámi váš kamarád. 
Ondřej Meluzín, 6.A 

Když se dívám na dvorek, 

je tam jenom samý pórek. 

Kámoš se mě ptá: 

„Dáš mi vzorek?“ 

Ne, nesu to do klubu seniorek! 

Hrozny chutnají tak sladce, 

Proto je mám na zahrádce. 

Do mističky si je dám, 

zdravou snídani hned mám. 
Martin Mikulášek a Šárka Syrovátková, 6.B  

Šárka Vanková, 8.A 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvo%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teenager
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sikhismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%88d%C5%BE%C3%A1b%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Triskaidekafobie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Startovn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tek_t%C5%99in%C3%A1ct%C3%A9ho
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NOVÉ HÁDANKY, ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA HLAVOLAMU? 

 

Co je to?   Kdo je to…před pár lety? Kdo je to?  Komu patří? 

 

 

 

 

 

ZDRAVICE OD UČITELEK-MAMINEK 

(toho času na mateřské dovolené) 

 
Zdravíme všechny ve škole! Půlku 

už máte za sebou a ta druhá je 

vždycky kratší. A třeba i sníh 

bude. Vydržte! Lucka a Alička 

Markusovy

Do roku 2014 přeji všem hodně 

úspěchů, málo stresu ve škole a 

hlavně hodně sněhu o jarních 

prázdninách. Mějte se pěkně. 

Pavla Kozumplíková

Ahoj a úspěšný rok 2014 všem 

žákům, učitelům, kuchařkám, 

uklízečkám, paní sekretářce i 

pánům školníkům. Petra a Linda 

Tannenbergovy
 

ZOH SOČI 2014 V NAŠÍ ZŠ 

Ve dnech 11. a 12. 2. proběhla ve druhých třídách tematická výuka: zimní olympijské hry. Žáci byli rozděleni 

do čtyřčlenných družstev, ve kterých spolupracovali po oba dny. Po úvodním brainstormingu na téma ZOH 

pracovali s textem o olympiádě. Seznámili se s historií, symbolikou a myšlenkou olympijských her. Učili se 

poznávat vlajky, sportovní disciplíny, seznámili se také s řeckou bájí o Prometheovi, který ukradl bohům na 

Olympu oheň a přinesl jej zpět lidem (symbolika olympijského ohně). Byli nuceni vyhledávat informace v 

základním textu a pracovat s nimi v textu následujícím. 

V rámci matematiky žáci poprvé pracovali s jednoduchou tabulkou, ve které se učili orientovat a vyhledávat informace, které následně 

zpracovávali. Součástí byly také problémové úlohy zaměřené na rozvoj logického a matematického myšlení. 

Téma žáci zpracovávali také po výtvarné a tvořivé stránce, střídali formu individuální a skupinovou, kdy se museli dohodnout na způsobu práce 

i na výsledku, ke kterému chtěli dospět. 

Také cvičení bylo olympijské, netradiční. Na vlastnoručně vytvořených „lyžích“ soutěžili za mohutné spolupráce v tělocvičně. Čekali je 

disciplíny jako běh na lyžích, biatlon a rychlobruslení.      Šárka Šimková a Ivana Němcová  

Vyhodnocení hádanek z dvanáctého čísla: Tajemný předmět je květináč z jídelny (důkaz toho, že jsou fronty dlouhé, 

všichni mají s sebou čip na klíčích a co je všech, jako by nebylo nikoho). Roztomilá holčička v bílých šatičkách s mašlí 

není nikdo jiný, než paní učitelka Miloslava Šmerdová. Pruhovaný krátký rukáv si před zahájením odpoledního úklidu 

vyhrnuje paní uklízečka Majka Janků. Tajemná rozhýbaná silueta patří, dnes již bývalé, paní učitelce Viktorínové. Tu 

tímto moc zdravíme. 
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 

A co jsme v prvním pololetí „páchali“? 

ÚKOL 333 

V našem žákovském parlamentu dostaneme čas od času nějaký záludný úkol. Tentokrát se jmenoval 333. Měli jsme, jako třída, vymyslet pár 

nápadů, jak by se dalo využít 333 korun ve prospěch školy a žáků. To jsme také udělali. Hlasováním jsme vybrali 4 nápady, které se nám zdály 

být nejlepší. Byla to: 

 Jabloň - nápad deváťáků - na školním pozemku se zasadí stromek a z něj pak budeme společně jablka sklízet, 

 spreje - nakoupí se spreje a použijí na vyzdobení stěn ve třídách, 

 společenské hry do třídy - hry nakoupíme pro krácení dlouhých chvil o přestávkách, 

 pomůcky pro zapomnětlivce – když někdo zapomene např. pravítko, půjčí si ho z těchto společných pomůcek. 

Tyto nápady se snad ve druhém pololetí uskuteční. 

Aneta Ungerová, 5.A 

 

ODPOLEDNE S PARLAMENTEM 

Stejně jako loni svolala paní učitelka Kubáňová na začátku školního roku své parlamenťáky na odpolední úvodní několikahodinovou schůzku. 

Řešili jsme, co se dalo. Padl například nápad na zorganizování školního plesu. Všech 19 členů se zapojilo do diskuse. Ještě nás čekala svačina, 

která byla moc dobrá. Na závěr jsme si zahráli hry a rozešli se domů. 

Tomáš Novotný, 5.A 

 

BESEDA SE STAROSTOU 

V říjnu se uskutečnila beseda s panem starostou obce Mokrá-Horákov Alešem Ryšánkem. Pan starosta nás mile přivítal, my jsme se mu ve 

dvojicích navzájem představili. Zodpověděl nám všechny dotazy, které jsme si na něho připravili. Dozvěděli jsme se, co je nového. Také, že 

obec vkládá peníze do různých záležitostí, ale snad co nejdříve dostane i na opravu školního bazénu. 

Eliška Růžičková a Klára Horná, 4.A

STAROSTA 
Starosta je chytrý pán, 

vždycky chválí dobrý plán. 

Na obecním úřadě,  

sedí v dobré náladě. 

Starosta je velký muž, 

nenosí u sebe nůž. 

Starostu má každý rád, 

je jako náš kamarád. 

V naší obci je již dlouho, 

věcí opravil už mnoho. 

Na začátku školního roku nás vždy vítá, 

tím, že svůj milý proslov říká. 

Zastupuje naši obec 

a má práce celý kopec. 

O změnách tu rozhoduje 

a s oponenty se dohaduje. 

ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREM… 
Tak, když úvod třináctého čísla začal drobným „sprďákem pozdědodavačů“ článků a obrázků (všimněte si 

například, jak málo tříd má u článku půlrok v naší třídě obrázek, přesto že jej podle domluvy na schůzce měli 

dodat všichni), skončíme vesele vtipem ze školního života, který objevil a zaslal Michal Pavlíček z 5.A: 

 
Zvířátka jedou na výlet a slon říká: „Vezměte si s sebou jídlo, ať nejste hladoví.“ Všichni mlčí a žába řekne: „Vezměte si s 
sebou jídlo.“ Slon řekne: „Vezměte si s sebou i peníze.“ Všichni mlčí a žába řekne: „Vezměte si s sebou peníze.“ Slon řekne: 
„Sraz v 6:00 ráno.“ Všichni mlčí, jen žába řekne: „Sraz v 6:00.“ Slon se naštve a řekne: „A ta zelená potvora s námi nikam 
nepojede.“ Všichni mlčí, jen žába řekne: „Chudák krokodýl, on se tak těšil.“ 
                                                 

BAZÉN SKUTEČNOST 

NEBO SEN? 

Mokrá je hezká vesnička, 

ví to i vodník Přeslička. 

Moc se nám tu líbí, 

ale něco tu chybí. 

Milý pane starosto, 

máme jedno přání, 

chtěli bychom pod školou, 

bazén na plavání. 

4.A 

 

31. 1. 2014 

Dobrý den nebo ahoj! Rád bych se s vámi tímto 

rozloučil, protože v druhém pololetí už budu na 

gymnáziu. Především bych chtěl poděkovat všem 

učitelům, kteří mě učili. Velmi dobře. Dále všem 

kamarádům, kteří mě měli opravdu rádi a byli pro 

každou legraci. Nakonec bych chtěl poděkovat 

žákovskému parlamentu, který udělal ve škole mnoho 

dobrých činů a věřím, že udělá ještě mnoho dalších! 

Váš bývalý spolužák Ondřej Meluzín 

V pololetí odešla paní učitelka Petra Štěpánová (tímto se s ní loučíme) a z mateřské se vrátila paní učitelka Vojtěchová (tímto ji vítáme). 

Do šesté třídy se vrátil náš starý známý Dominik Plch a již tak početné řady osmáků rozšířil Pavel Krajča. Dále bychom se chtěli rozloučit 

s našim akčním a neúnavným parlamenťákem Ondrou Meluzínem a popřát mu, ať mu to na nové škole jde podle jeho představ. Díky 

Ondro, snad se občas potkáme. 



ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá – únor 2014               strana 16 

 

 

TOHLE JE LETOŠNÍ PŘESNÁ DVACÍTKA PARLAMENŤÁKŮ… 

 

 

Tereza Varhaníková a Viktor Heža, 3.A  Vendula Novotná a Denisa Kopecká, 3.B  Eliška Růžičková a Klára Horná, 4.A 
 

 

          Aneta Ungerová a Tomáš Novotný, 5.A         Ondřej Meluzín a Šarlota Lévardiová, 6.A            Sára Hlásenská a Marie Bartáková, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     Vendula Klímová a Jan Unger, 7.A             Adam Konvalinka a Libor Polák, 8.A  Soňa Černíková a Alžběta Švehlová, 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

p. uč. Jana Kubáňová a Petr Strejček z 9.A 

Díky všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto půlročního školního plátku. Dobrým duším, které neúnavně fotí (Iva Libánková), 

malují (Áďa Chalupová - ACh), píší jak o život (Adam Konvalinka), básní jak o život (Viktor Heža), a tak. Ještě je potřeba zmínit 

zajímavý, pro mnohé jistě nepochopitelný koníček paní učitelky Bereňové (ano, naše přírodopisářka). Tím je čtení textů a 

opravování pravopisných chyb - děkujeme za korekturu. Je zřejmé, že si na našich textech bylo co vychutnávat. Za grafické 

zpracování celého časopisu patří díky Ivaně Němcové. Hezký den za všechny přeje Jana Kubáňová. 

TŘEŤÁCI ČTVRŤÁCI 

PÁŤÁCI ŠESŤÁCI 

SEDMÁCI OSMÁCI DEVÁŤÁCI 

Nezapomeňte, že až do odvolání sbíráme kelímky od jogurtů a vybité baterie. 

Také se papírově předzásobte na další kolo soutěže ve sběru, které proběhne 

od 7. do 11. dubna. 

Pokud máte někdo možnost získat z jedné strany popsané papíry formátu A4 či A3, 

budeme rádi, když je donesete do kabinetu dějepisu nebo uložíte do bedny, která bude 

umístěna pod schránkou důvěry. Můžeme je ve škole ještě z druhé strany využít a ušetřit 

nějaký ten strom. 

 


