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Tadydydydadydá… Čtrnácté číslo je tady. Pěkně vypečené, v červnu upečené. Poděkování všem kuchařům si střihneme 

tentokrát pěkně na začátek. Protože nebýt jich, nemohli bychom vám teď popřát tradiční pěkné počteníčko. A můžeme. Tak 

se na to vrhněte. A nic nevynechejte! 

Na co se na již tradičních šestnácti stránkách můžete těšit? Jako každý rok ve druhém čísle věnujeme „trojstránku“ našim nejstarším ostříleným 

mazákům deváťákům, kteří jsou již připraveni opustit náš ústav. Příští rok v září už nebudou řádit na chodbách našich (základních), ale cizích 

(středních). Budete nám chybět „děcka“… 

Dočtete se, co všechno se událo v druhé, kratší půlce, školního roku, přineseme vám informace o studijním cestování po Evropě, nechybí 

tradiční hádanky, básničky, rozhovory, komentáře. Když budete číst pozorně, dozvíte se mimo jiné, kdo se skrývá za zkratkou AIŠA či AK. Tak 

připravit…pozor…pojďte na to…  

ZPRÁVY Z AFRIKY 

Březnový dopis od Vincenta. Jak se máte? Doufám, že dobře. Já 

s mojí rodinou se máme dobře. Jaká je vaše země? Má zem Keňa je 

dobrá a moje maminka taky. Jsem rád, že tímto dopisem mohu 

poslat hodně pozdravů. Jsem doma s rodinou a přáteli. V naší 

vesnici pěstujeme proso, kukuřici, fazole a brambory. Rád hraju 

fotbal a rád chodím do kostela. Napište mi dopis a řekněte mi o své 

zemi. Je vaše země velká? Nevím, jestli je moje zem větší než vaše, 

ale na mapě vidím, že Keňa je malá. Váš Vincent Opondo 

přeložila Zuzka Křížová, 9. A 

Vincentovi jsme letos poslali tradiční balík. Již dlouho jsme se 

chystali doručit do Afriky fotbalový míč, který si moc přál a nesmí 

se posílat poštou. Klárka Horná přišla s nápadem, že bychom mu 

kromě toho mohli přes dobrovolníka z hnutí Narovinu poslat i dresy 

a kopačky klubu, za který hraje a celý nápad také aktivně pomohla 

zrealizovat. Velké poděkování patří všem malým fotbalistům FC 

Sparta Brno, v čele s Béďou Horným, kteří na tuto výzvu slyšeli a 

věnovali své dresy. Třeba jim nejen fotbalové štěstí přinese 

skutečnost, že v Africe budou hrát fotbal v dresech jejich klubu kluci 

stejně staří jako oni. 

DEN NAPŘÍČ ŠKOLOU - SRANDA BYLA 

Den napříč školou. Co na to říct? Přišli jsme do školy a uviděli 

nástěnku, na které byly jakési papírky se jmény a čísly. Teprve pak 

jsme se dozvěděli, co to znamená „napříč školou“, protože do té 

doby jsme vůbec nevěděli, o co jde. Přišli jsme do třídy a posadili se 

do kruhu. Po 

zvonění přišel 

nebo přišla do 

třídy pan učitel 

nebo paní 

učitelka a začalo 

to. Nakonec jsme 

byli rádi, že jsme 

se nemuseli učit. 

Hráli jsme hry a 

seznamovali se 

navzájem s lidmi, 

které jsme doteď neznali. Za uspořádání jako vždy děkujeme všem 

učitelům a učitelkám, kteří se na této akci podíleli a rádi bychom si 

to zopakovali, jménem celé školy (aspoň doufáme). 

AIŠA

MAŠKARNÍ PLES 

Maškarní ples proběhl 15. března v kulturním domě v Horákově, stejně jako předchozí 

ples, který ovšem nebyl maškarní. Tentokrát nedorazilo tolik lidí z vyšších ročníků. 

Možná proto, že se obávali toho, že v masce budou trapní. Ples začal písničkami pro 

mladší děti, protože jich tam byl totální nával. Naopak deváťáci tam byli jen dva, šesťáků 

pár a sedmák ani jeden. My, osmáci, jsme se zprvu trochu styděli, ale po krátké chvíli 

(ehm, 45 minut), jsme se začali pomalu rozjíždět. Čím víc času ubíhalo, tím větší to byla 

pařba. Masky byly opravdu vyvedené a někteří, kteří přišli jen v normálním oblečení, 

dokázali vymyslet skvělou výmluvu, za co jdou. Jakmile se na horákovskou krajinu snesla 

noc, ples se rozjel ve velkém. Všichni se svíjeli v rytmu tance a byli opravdu divocí. 

Během večera proběhla tombola, soutěž o nejlepší masku a hlavně soutěže taneční. 

Všechny byly spravedlivě vyhodnoceny. Nakonec jsme se museli rozejít domů, protože 

nás střídali dospělí. Úspěšný dětský maškarní ples tak skončil a musím uznat, že skvěle 

navázal na ples prosincový.                  AK 

POHÁR ROZHLASU 

Jako už tradičně i letos se konala celorepubliková soutěž Pohár rozhlasu. Výběr pana učitele Markuse se poprvé předvedl na našem školním 

hřišti. Našim starším borcům se dařilo, postoupili i do okresního kola. To se konalo na stadionu Moravské Slávie v Brně. Stejně jako v Mokré i 

tady se pořádání ujali žáci devátého a osmého ročníku. Náš tým byl oslaben, protože spousta sportovců byla na výletě v Londýně, a proto se 

nemohli zúčastnit. Naprosto neuvěřitelný výkon předvedl Filip Čech, který při běhu na 1500 metrů utekl jeho pronásledovatelům o půl kola. 

Bohužel pro nás se našly i lepší školy a nám nezbývá nic jiného, než jim pogratulovat. Každý předvedl to nejlepší, co mohl a výlet si jistě užil, 

ještě aby ne, když byl místo školy.           Libor Polák, 8. A 
 

Co k tomu dodat. Každý, kdo viděl zlatou jízdu našich starších borců při okrsku na školním hřišti, nepochyboval o tom, že na to mají. Dvojici atletů, kteří si 

mimochodem v loni odnesli medaili z celorepublikového finále Filipa Čecha a Jendu Petráše doplnili Marek Barták, Lukáš Brabec, Daniel Borek, Marek Jakubka, 

Ondřej Plíšek, Filip Dvořák, Samuel Kotas, Ivoš Gerda, Radek Vašulín a Matěj Sehnal. V okresním finále získali 5350 bodů, což bohužel stačilo jen na druhé 
místo. K nejlepším výkonům patřila zlatá patnáctistovka Filipa Čecha (4:42) a zlatý vrh koulí Jendy Petráše (11:77). Velmi slušný výkon předvedl i Marek Barták 

a Lukáš Brabec. Filip Čech byl navíc s 1340 body nejlepším závodníkem soutěže. Historie se tedy letos neopakovala, ale my i tak víme, že naši kluci jsou prostě 

borci. 
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PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ

RADOSTNÝ ZAČÁTEK V 1. A 

Rok se zdá jako dlouhá doba, ale nám uběhl strašně rychle. Ani 

jsme se nenadáli a je za námi první třída, kterou jsme všichni zvládli 

na jedničku s hvězdičkou. Umíme toho za první školní rok opravdu 

dost! Naučili jsme se číst a všem nám čtení opravdu jde. Každý už 

přečetl sám alespoň jednu knížku. Seznámili jsme se s místní 

knihovnou, kde si ty naše budoucí knížky budeme chodit půjčovat, a 

kde budeme na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře. 

Taky umíme psát, recitovat spoustu básniček a zpívat mnoho 

písniček, se kterými jsme se velmi úspěšně účastnili v recitační a 

pěvecké soutěži Slavíček. V matematice počítáme do dvaceti, 

nakupujeme s penězi, hrajeme Bingo a Záchranáře. Dozvěděli jsme 

se taky spoustu zajímavostí o přírodě a čase. Na Den Země jsme se 

naučili barvy kontejnerů a třídili odpad. A protože víme, že ve 

zdravém těle zdravý duch, máme moc rádi tělocvik, protože cvičíme 

na nářadí, hrajeme různé honičky a hry s míčem. Jsme tvořivé a 

citlivé dušičky, rádi malujeme, kreslíme, stříháme, lepíme a 

vytváříme obrázky, kterými děláme radost. Maminkám k svátku 

jsme vyrobili krásné korálky a rámečky s fotkou. 

Celý rok jsme sbírali za zásluhy diamanty, za které ti s největším 

pokladem pojedou na „výlet za odměnu“. Učili jsme se pomáhat 

jeden druhému, chovat se k sobě slušně a být kamarádi. Také jsme 

spoustu nových kamarádů poznali. Těmi největšími jsou naši 

„strážní andělé“, žáci devátých tříd, kteří nám šli příkladem. Chtěli 

bychom jim poděkovat, jak se o nás starali a popřát úspěšný a 

příjemný let v příštích letech. Andělé, máme Vás moc rádi. 

žáci 1. A 

JAK SE MÁME V 1. B 

My prvňáci se máme dobře, protože máme moc hodnou paní 

učitelku a jsme dobří kamarádi. Už umíme spoustu věcí. Hezky 

čteme i dlouhé články, počítáme do dvaceti a píšeme těžká slova a 

věty. Umíme anglicky, taky hodně zpíváme a baví nás různé hry. 

Ještě u nás nikdo nedostal pětku!               děti z 1. B 

 

 

 

 

 

 

SKŘÍTCI Z 1. C 

Máme ve třídě skřítky! Nevěříte? Tak jak byste nám vysvětlili, že 

když přijdeme ráno do třídy, jsou na tabuli napsaná slova nebo věty, 

ale chybí jim háčky, čárky, tečky a kroužky nad písmenky. Tyto 

chyby musíme v českém jazyce doplnit, aby bylo vše, jak má být. 

Nebo že nám z ničeho nic nehraje piano a spustí se nám sám od sebe 

CD přehrávač. A to z daleka není vše. Často nám skřítci schovávají  

záložky do slabikáře a sešity. Paní učitelce jednou schovali slabikář 

a málem ji kvůli tomu odnesli čerti do pekla. Naštěstí nám vždy do 

druhého dne věci vrátí buď do našich aktovek, nebo do lavic. Tito 

skřítci nám pouze neškodí, ale i pomáhají. Zalévají nám květiny ve 

třídě, skládají nám polštářky a pomáhají nám s učením. A jak si naše 

skřítky představujeme, si můžete prohlédnout na našich obrázcích. 

      žáci 1.C 

 

 

 

 

UTEKLO TO JAKO VODA 

Až při prohlížení fotek jsme si uvědomili, co všechno jsme ve 

druhém pololetí zažili. V únoru a březnu proběhly tradiční soutěže – 

recitační a pěvecká, v obou jsme měli na stupních vítězů i zástupce 

z naší třídy. V dubnu přišel do školy pan Smrž a hrál na dechové 

hudební nástroje, to jsme koukali. Krom herní ukázky o tom totiž 

také pěkně povídal. Koncem dubna se první stupeň proměnil 

v čarodějnickou školu. U příležitosti Dne Země jsme se vypravili do 

lesa, kde jsme ve skupinách plnili různé úkoly. I květen byl akcemi 

nabitý – koncem měsíce jsme dostali záhadnou instrukci, že si do 

školy máme přinést pouzdro a dobrou náladu. Ráno byl u vchodu 

hrozný zmatek a nás poslali do různých tříd, kde jsme se celý den 

poznávali s dětmi z ostatních tříd. Hlavně jsme ale začali jezdit do 

plavání, kam jsme se těšili už od začátku roku. V červnu proběhl 

Den bez úrazu a první konverzační soutěž v angličtině druhých tříd. 

Všichni soutěžící si odnesli diplom a anglické pexeso. Teď už se 

moc těšíme na poslední týden školy, protože pojedeme do kina, 

budeme opékat špekáčky na školní zahradě a spát ve škole. Když 

nám bude přát počasí, tak půjdeme i na koupaliště. Že jsme nemohli 

vůbec stihnout učení? Ne, to se nebojte, na to bylo stále času dost!!! 

Navíc se každý pátek těšíme na příběhy z Kočičí zahrady, kde 12 

koček prožívá různé situace a my si o nich pak dlouze povídáme, 

rozebíráme je a plníme k nim různé úkoly.  2. A 

 

 

 

 

 

 

© Viola Kubičíková 1. A 

© Michaela Spíchalová 1. C          © Eliška Pechancová, 1. C 

 

© Lili Krčková 1. B 
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PŮLROK VE 2. B 

Ani se to nezdá a naše druhá třída končí. 

Tentokrát jsme toho zažili více ve škole než 

při mimoškolních akcích. Těšili jsme se na 

zimní školu v přírodě, která se díky 

nedostatku sněhu neuskutečnila, což nás 

mrzí. Na jaře jsme si užili čarodějný den, 

Den napříč školou i Den bez úrazu. Asi 

nejvíc jsme se asi těšili na 5x plavání ve 

Vyškově, které pro nás bylo zcela nové. 

Mnozí z nás se přestali vody bát, někteří se 

i naučili plavat, což bylo skvělé. Už teď se 

těšíme, jak se v bazénu zdokonalíme příští 

rok. Moc se nám nedařilo ve sběru baterek 

a starého papíru, ale snad se jako třeťáci trošku vylepšíme. A co nás 

letos ještě čeká? Spaní ve škole, výstava v Brně a kino v Olympii, 

ale hlavně vysvědčení a prázdniny, které si určitě všichni užijeme. 

Přejeme krásné prázdniny plné sluníčka také vám všem! 

všichni z 2. B spolu s p. uč. Šárkou Šimkovou 

 

NAŠE NEJ ZE 3. A 

Co jsme za půl roku zažili ve škole? Těžko vybrat. Valentýna, 

srdíčka, pampelišku, Velikonoce, tvoření s Fantoškou, Vodnické 

noviny (Niki R.) Na Den Země jsme cestovali za holubem 

Kolumbem. Skládali jsme mravence z přírodnin. Nakonec jsme měli 

rozdělená tři stanoviště, jedno byla hra se slovy, druhé bylo 

z anglických slov a třetí poznávání stromů. Úplně nakonec jsme 

vymýšleli písničky. (Terez V.) V červnu k nám přijely dvě 

kamarádky z Brna Kristýna a Denisa. Měly pro nás připravený 

program, který se jmenoval Popletené pohádky. Kreslili jsme, 

předváděli jsme a mnoho dalších věcí. Moc mě to bavilo a ráda jsem 

se zapojila, dokonce jsem se i přiučila, že nemám pít alkohol a mít 

závislost na kouření (Alice). Už opět jezdíme plavat do Vyškova. Je 

to super: plavání, závody i focení. Těším se na Den bez úrazu (Eva). 

A nejvíc se už všichni těšíme: NA PRÁZDNINY!  

3. A 

 

 

 

3. B VE 2. POLOLETÍ 

Naše zelené patro si užilo 2. pololetí po svém. V únoru přišla nová 

paní učitelka Zuzana Vojtěchová. Své znalosti jsme testovali hned 

následující měsíc, v březnu, matematickým Klokanem a v ostatních 

předmětech SCIO testy. Po skupinách jsme ve výtvarné výchově 

kreslili a dělali koláž čarodějnice a oslavili jsme Den Země 

v přírodě s holubem Kolumbem, který si pro nás nachystal nejeden  

 

 

úkol. Koho zajímá to naše učení – mučení, tak jednohubkou bylo 

dělení se zbytkem a už větším soustem bylo určování slovních 

druhů a jejich skloňování a časování. V květnu a červnu ovšem 

přišlo to nejlepší – PLAVÁNÍ!!! 5 x Vyškov = 5 x HURÁ. Dnešní 

Den bez úrazů, byl super, protože kdo neví, co je to dopravní 

situace, případná nehoda a s tím spojené nebezpečí úrazu, neví, jak 

důležité je mít to, co život dal – hmat, sluch, zrak. Závěrem nás čeká 

společné foto třídy, kino, vytvoření nejdelšího řetězu z kelímků a 

možná i rozloučení na koupališti. Tak se mějte a příští rok 

AHOOOJ!!!  

3. B 

 

ZÁŽITKY 4. A 

Začátkem února jsme se vypravili na exkurzi do Pavilonu 

Anthropos v Brně. Expozice o vývoji a životě pravěkých lidí nás 

zajímala, protože jsme se o tom učili ve Vlastivědě. Nejvíc jsme 

obdivovali obrovského mamuta s mládětem. Ve škole jsme dělali ve 

výtvarné výchově projekt Pravěk v českých zemích. Malovali jsme 

mamuty, předváděli ve skupinách, jak se pravěcí lidé dorozumívali 

posunky při lovu nebo při rozdělávání ohně. V březnu jsme se 

vydali na super výlet do pravěké jeskyně Pekárna. Šli jsme tam 

lesem, po naučné stezce, kolem Kaprálova mlýna. Do jeskyně vedlo 

99 schodů a nic se tam nepeklo. Kdysi tam žili pravěcí lidé. Celou 

jeskyni jsme prozkoumali a našli obraz býka, kopii ze španělské 

jeskyně Altamira. Objevili jsme i netopýra a spoustu pavouků, 

kterých se holky bály a stále pištěly. Na zpáteční cestě jsme našli 

ohniště a opekli si špekáčky. Byl to suprový výlet. V březnu jsme se 

zúčastnili divadelního představení v knihovně v Mokré. Jmenovalo 

se Písnička pro draka. Byla to veselá pohádka se dvěma herci, kteří 

si ji vymysleli, a taky se tam hodně zpívalo. Všem se moc líbila a 

písničku jsme se naučili zpívat všichni. V dubnu jsme na projektový 

den Čarodějnice volili „miss čarodku“ 4.A, vyhrála Simča 

Zezulková. V květnu jsme si vyzkoušeli naše znalosti z dopravní 

výchovy a na mobilním dopravním hřišti jsme si zajezdili na kolech 

a koloběžkách. Nejzábavnější byla jízda zručnosti a jízda 

křižovatkou, když Kuba dělal policistu. Na konci května proběhlo 

netradiční vyučování Den napříč školou. Spolupracovali jsme ve 

skupinách, které byly složené z žáků celé školy. Prvňáčci kreslili 

zvířata k bajce a my jsme psali, jaké vlastnosti měli hlavní hrdinové. 

Celý den byl super! Nejlepší akce z celého roku byla škola v přírodě 

v Trhové Kamenici, kam jsme jeli s pátou třídou. Bydleli jsme 

v chatkách po čtyřech. Hráli jsme hry, divadlo, soutěžili ve 

skupinách. Odpoledne s námi byli animátoři a plnili jsme různé 

úkoly. Chodili jsme na výlety, navštívili jsme muzeum strašidel 

v Kamenici, vylezli na rozhlednu a vydali se na výlet do skanzenu 

na Veselý kopec. Nejlepší byla diskotéka poslední večer. Celý týden 

bylo pěkné počasí, takže se všem škola v přírodě líbila. Na konci 

roku nás čeká ještě jeden výlet po stopách Napoleona. Už se těšíme 

a potom HURÁ PRÁZDNINY!!!!! 

4. A 
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DRUHÝ PŮLROK V 5. A ANEB JDEME DO 

FINÁLE! 

Toto pololetí nám uteklo jako voda… Navštívili jsme Planetárium a 

dozvěděli se něco víc o naší Sluneční soustavě, v dubnu proběhl 

Den Země – tvořili jsme myšlenkovou mapu na téma Les, skládali 

básničky o přírodě, o lese a venku při soutěži skupin odpovídali na 

karty s přírodovědnými otázkami rozvěšenými po stromech. 

V květnu proběhlo testování SCIO z češtiny, matematiky, angličtiny 

a studijních předpokladů. Z výsledků vyplývá, že jsme na 1. stupni 

nelenošili a v matematice i češtině jsme vysoko nad průměrem 

ostatních testovaných žáků z celé ČR. A na co se těšíme celý rok 

nejvíce? No přece na školu v přírodě! Jedeme do Trhové Kamenice 

na Vysočině, kde strávíme 5 dní v přírodě a zúčastníme se projektu 

Staré pověsti české. Po návratu učitelé uzavřou klasifikaci a my si 

už bez stresu užijeme poslední dny tohoto školního roku – na 

exkurzi Po stopách Napoleona, v kině v Olympii na animovaném 

filmu Mr. Peabody a Sherman, na koupališti (pokud vyjde počasí) a 

možná zbude čas na Den mazlíčků na školní zahradě, kdy si budeme 

moci přinést svoje zvířecí kamarády. A pak už jen v pátek pro 

vysvědčení a hurááááá na prázdniny! 

5. A 

CESTUJEME S 6. A 

Druhý půlrok nebyl v naší ¨třídě¨ ničím zvláštní, až na to, že jsme 

byli na divadelním představení v mediatéce, zahráli si na bohy s p. 

uč. Kubáňovou, přišli o p. uč. Chvátalovou, která se s námi 

zapomněla rozloučit, zúčastnili se dne CO a z cesty nás šíleně bolely 

nohy. Někteří z nás se účastnili zájezdu do Londýna (autobusem 20 

hodin!). V Londýně to bylo moc fajn, ale naše průvodkyně nám 

některým (to byl vtip, všem) ubírala energii (a ostatní pozitivní 

vlastnosti, které jsme potřebovali). Ale zpátky k 6. A. Pěkně jsme se 

zapotili dvouhodinovou cestou vlakem do slavné Prahy, kde jsme 

mimo jiné potkali herečku z Ulice. A když už jsme dojeli do školy 

s tím, že naše výlety skončily, dozvěděli jsme se, že pojedeme s p. 

uč. Kubáňovou a p. uč. Konečnou na exkurzi zadarmo (to není 

vtip!) do Tovačova, jako dárek od obce (tímto jí moc a moc 

děkujeme). A školní rok končí, všichni jsme šťastní. POZDRAV 

Z 6. A alias v 7. třídě nás (ne)čekejte. 

za 6. A AIŠA 

A ZASE PŮLROK ZA NÁMI 

Nezdá se to, ale zase půlrok pryč. Měli jsme tu spoustu akcí. První 

z nich bylo divadelní představení v mediatéce. Dále jsme pomáhali 

naší Zemi a to tím, že jsme uklidili školní hřiště, Pohár rozhlasu, ve 

kterém nás reprezentovala spousta šikovných sportovců. Z naší třídy 

Martin Mikulášek, Vojta Haberl, Petr Dumpík, Dominik Plch, Marie 

Bartáková a Nikola Zouharová. Dále byl den CO v Mariánském 

údolí. Tady pro náš učitelé a deváťáci připravili různá stanoviště. 

Pak některé z nás čekal výlet do Londýna. Také jsme byli v Praze se 

třídou 6. A a moc se nám to líbilo. 

za 6. B Eliška Šiková 

NABITÝ PROGRAM V 7. A 

Po pololetních jednodenních  prázdninách se sešla celá třída 

v plném počtu. Navštívili jsme několik divadelních představení. 

Zaskákali jsme si na ,,Mokerské laťce“ a zasportovali jsme si na 

Poháru rozhlasu, do kterého se zapojilo docela dost lidí z naší třídy. 

Bohužel jsme nemohli jet na lyžák kvůli nedostatku sněhu. Polovina 

třídy jela do Londýna. Ještě pojedeme na vodu, na kterou se moc 

těšíme. Proběhl den CO, na Den Země jsme uklízeli okolí Skalky. 

Už se moc těšíme na další rok a doufáme, že bude tak nabitý jako 

tento. 

za 7. A Vendula Klímová 

 

 

PŮLROK NEZAMĚSTNANÍ 

Začal další půlrok, při kterém jsme byli ještě horší než ten minulý. 

Začali jsme ho líně, ale protože jsme pilní, tak jsme se dopracovali k 

neuvěřitelným výsledkům. Tak a teď, co se dělo. V únoru jsme 

jenom neustále psali písemky, nebo se bavili po svém. Na začátku 

března jsme šli do knihovny na zatím asi nejzábavnější divadlo, 

které jsme ve škole zažili. Poslední dobou (8 let) je výběr divadel 

učiteli dosti nedostačující. V březnu jsme se dozvěděli, že na dlouho 

očekávaný lyžák nepojedeme, takže jsme byli naštvaní na p. uč. 

Markuse, protože nám vykládal, „že je tam každý rok sníh“, a že 

určitě pojedeme (kategorie staré české báje a pověsti). Dále se konal 

Den otevřených dveří, ale rodiče z pochopitelných důvodů nepřišli 

(asi málo místa ve třídě). O měsíc později jsme měli uklízet 

Mokrou, tak jsme šli na Skalku. Tam jsme zahájili náročný úklid, při 

kterém se nám podařilo vybrakovat staveniště. Úklid probíhal pod 

bystrým dohledem našich učitelů, kteří seděli a zpovzdálí 

kontrolovali a řídili odklízecí práce. Poté jsme měli po čtyřech 

letech zasloužené ředitelské volno. Že by osvícení? V předmětu 

výchova k povolání jsme navštívili Úřad práce v Brně, kde nám 

vyšlo, jaká práce je pro nás vhodná. Vyhodnocoval kvalitní, 

nejnovější Windows 98, takže kvalita zaručena. Všem vyšlo to 

stejné, brzy čekejte nával zručných zlatníků a klenotníků. Na 

začátku května jsme v rámci dne CO, díky skvělé orientaci našich 

učitelů, zabloudili v Mariánském údolí. No, nakonec jsme dorazili a 

naučili se mnoho důležitých věcí pro život, jako například běhání v 

gumácích od plotu a zpět. Ke konci května jsme se zúčastnili Dne 

napříč školou, ke kterému nemůžeme mít žádnou výtku. Kontrola je 

poslední dobou velká. Copak nás asi čeká na vodě? V tomhle 

případě určitě učitelé nezklamou. A když už se blíží to vysvědčení, 

tak my ohodnotíme tento půlrok: NEDOSTATEČNÁ! 

za třídu 8. A Matěj Kousalík a Adam Konvalinka Prosíme učitele, aby brali 

tento článek s nadhledem. 

KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ 

Druhé pololetí se chýlí ke konci a prázdniny se kvapem blíží. Naše 

třída si užívá posledních pár týdnů povinné školní docházky. Určitě 

vám neuniklo, že se sem už v září nevrátíme. Všichni jsme se museli 

rozhodnout, kde se na nějaký ten čas ukotvíme. Většina z nás čelila 

přijímačkám, i když se našli i šťastlivci, kteří se tohoto boje 

účastnili jen myšlenkami na své spolužáky, protože už byli přijatí 

nebo šli na školy bez přijímaček. Myslím, že jsme všichni rádi, že je 

to za námi. Teď už jsme všichni přijatí a necháváme si zdát, jaké to 

bude. Když se vrátím před přijímačky, pořádali jsme laťku a někteří 

se jí i zúčastnili. V květnu jsme pořádali den CO. Tentokrát jsme šli 

do Mariánského údolí, kde jsme připravili stanoviště. Někteří se jen 

flákali a zabíjeli čas hledáním čtyřlístků . Na závěr jsme spolu s 

nejlepší třídou (osmáků) dostali zmrzliny. Pro ty, co je neměli – 

byly opravdu výtečné . Dále jsme, společně s osmáky, pořádali 

Pohár rozhlasu. Starší kluci postoupili do okresního kola, které se 

konalo v Brně. Bylo to v době, kdy někteří z nás byli v Londýně. 

Kluci nakonec skončili na 2. místě. V Londýně se nám líbilo. Další 

týden jsme jeli do Vídně, kde to bylo taky skvělé. Na konci května 

jsme se skoro všichni zúčastnili Dne napříč školou. Takový den 

jsme už zažili v 1. třídě, takže jsme celkem věděli, do čeho jdeme. 

Bylo to hezké propojit se se všemi ročníky. Dále bychom chtěli 

poděkovat všem, kteří donesli nějaký ten gram do našeho 

deváťáckého sběru. Teď se těšíme na naši poslední větší společnou 

akci – školu v přírodě, kterou bychom si měli užít pod 

Templštýnem. 27. 6. se naposledy projdeme školou při posledním 

zvonění. Tak už se s vámi rozloučíme. Byli jste skvělí. No…a my 

snad taky . A nezapomínejte se usmívat, vždyť úsměv nic nestojí 

a má velkou cenu. Budete nám chybět (aspoň někteří ). 

za 9. A Marie Novotná 
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VYHODNOCENÍ BÁSNICKÉ SOUTĚŽE 

Do jarní básnické soutěže přišlo něco přes 70 básniček. A hodně jich bylo dost dobrých. Vybrat bylo velmi těžké. Desetičlenná 

nezávislá porota se docela zapotila. Ale podařilo se. Tradičních pět těch NEJ je tady. Jen a jen pro vás.

 

 

 

 

POKLAD NEPOTŘEBUJE 

DOKLAD 

Ten, kdo nemá kamaráda, 

tomu musí smutno být. 

Každý má mít kamaráda, 

bez něho jde špatně žít. 

Podrží tě v nesnázích, 

a podá ti ruku. 

Ze srandy si říkáte, 

ty ušatý kluku. 

Ten, kdo najde přítele, 

tak ten najde poklad. 

U přítele není potřeba, 

jakýkoli doklad. 

Viktor Heža, 3. A 

 

 
 

 

TAJNÝ KAMARÁD 

Znám jednoho chlapce, 

s ním povídá se mi lehce. 

Když mi je nejhůře, 

on mi vždy pomůže. 

Povzbudí i poradí, 

že má rovnátka mi nevadí. 

Jeho úsměv zahřívá mě na duši, 

jsem s ním ráda, to každý vytuší. 

Občas růže mi nosí 

a trávu na zahradě kosí. 

Chodí někdy bosý, 

když setřepává pro mě kapky rosy. 

Má mě rád 

a je můj nejlepší kamarád. 

Čas vnímá lehce, 

ale dál se mi psát nechce. 

Lálalá, tralalá! 

Marie Novotná, 9. A 

 

 

 

KAMARÁD 

Kdo je vlastně kamarád? 

Ten kdo tě má nejvíc rád. 

Podělím se s ním o všechny zážitky, 

s kamarádství s ním nemám žádné 

výčitky. 

Když upadneš, 

ne vždy tvrdě dopadneš, 

pomůže ti kamarád, 

který tě má nejvíc rád. 

Ať je velký nebo malý, 

v kamarádství je každý znalý. 

Kdo je vůbec kamarád? 

Ten kdo tě má nejvíc rád. 

Monika Nováčková, 8. A 
 

 

 

                                     Těsně pod pomyslnými stupni vítězů skončily následující dvě básničky…

 

CHTĚLA BYCH 

Chtěla bych velkého kamaráda, 

nemusí to být holka, ani kluk. 

Měla bych ho hodně ráda, 

že ho nemám, není mi fuk. 

Velkého koně, aby opřel se o mě. 

Věřila bych v jeho sílu, 

jezdili bychom v míru. 

Chtěla bych velkého kamaráda. 

Kateřina Pohlová, 3. A

 

PŘÁTELSTVÍ 

Přátelství je jako sníh, 

jak přijde a napadne, 

tak zase odejde, opadne 

a ze rtů mizí smích. 

Adam Novotný, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

To, že kamarádi dělají náš život krásnější, ví snad každý. Je dobré je mít a taky jimi být, protože… 
 

Kamarádi si mají pomáhat při různých situacích. S kamarádem se dá dělat plno věcí, 

třeba hrát si, bavit se, jezdit na kole, chodit k sobě navzájem domů, dělat kraviny, 

jezdit na bruslích, hrát fotbal, florbal, basket, vybíjenou, tenis, v zimě i hokej, 

koulovat se, stavět sněhuláky, jezdit na saních. S kamarádem se prostě můžeme 

zabavit, i když prší, sněží, je horko nebo padají kroupy. Každý by měl mít svého 

kamaráda a nikdo by mu ho neměl zakazovat. 

Každý má svého kamaráda, ať je to kluk, holka či nějaké zvířátko. Nikdo by neměl 

být sám.  

Vítek Petráš, 5. A 

Takže přejeme všem takové množství kamarádů, jaké potřebuje. A jaké si 

zaslouží 
 

 

HASIČI 

Mají pro strach uděláno, 

ohýnku se nebojí, 

když je zle tak pomůžou. 

Se sirkou si nesmíš hrát. 

Jinak pozor, volej 150! 

 Alice Urbánková, 3. A 

Také jsme se stejně jako loňský rok zapojili do výtvarné a literární části celorepublikové soutěže 

Požární ochrana očima dětí, ve které jsme také již tradičně bodovali. Přes okresní do krajského 

kola se probojovalo díla Sáry Hlásenské, Elišky Korytiákové a Markéty Bednářové. Všechny tři 

postoupily do celorepublikového kola, kde na stupně vítězů dosáhl příběh Elišky Korytiákové. 

Hip, hip, hurá. Vítězná díla budou otištěna v Mokerském zpravodaji. 
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ZEPTEJTE SE, NA CO CHCETE, JÁ NA CO CHCI, ODPOVÍM… 

Ve čtrnáctém čísle jsme si posvítili na školní družinu. O devadesát prvňáčků, druháčků a třeťáčků se starají tři paní družinářky. 

Šéfuje jim paní Drahotská a jejich tým, když je potřeba, doplní paní Kudličková. Všimněte si například, že každá z nich má jinou 

oblíbenou barvu. Možná jeden z důvodů, proč tvoří tak dobrý tým. (Občas se tam s Viktorem stavím, tak to můžeme potvrdit)
 

Žáci 1. C vyzpovídali paní vychovatelku Alenou Drahotskou. 

Jak se jim to povedlo a co je nejvíce zajímalo? 

Kde bydlíte? 

„V Horákově.“  

V jakém patře? 
„V prvním.“ 

Kolik máte kamarádů? 
„Kamarádů mám hodně.“ 

Jak dlouho pracujete ve škole? 

„Ve škole pracuji 22 let.“ 

Baví Vás práce v družině? 
„Ano, moc.“ 

Kolik máte dětí v družině? 
„30“ 

Máte ráda děti v družině? 
„Velmi.“ 

Co se Vám nejvíc líbí v družině? 

„Líbí se mi, že každý den děláme něco nového.“ 

Co Vás baví ve volném čase? 
„Ráda jezdím na kole a plavu.“ 

S čím jste si jako malá ráda hrála? 
„Nejradši jsem měla hrací kuchyňku.“ 

Jaké deskové hry ráda hrajete? 
„Horolezce a Dostihy.“ 

Jaká je Vaše oblíbená barva? 

„Modrá.“ 

Jaké máte ráda roční období? 
„Léto.“ 

Co ráda nosíte? 
„Nejlépe se cítím ve sportovních kalhotách a tričku.“ 

Co máte ráda k obědu? 
„Nejraději mám míchané kuřecí saláty.“

 

Třeťáci Filip Vítek a Michal Kos připravili rozhovor s paní 

družinářkou Radkou Veselou. 

Paní učitelko, jste veselá? Kdy? 

„Ano, ve dne v noci.“ 

Kde jste se narodila? 

„V Kolíně.“ 

Odkud jste se přestěhovala do Mokré?  

„Z Poděbrad.“ 

Co se vám líbí v Mokré? 

„Okolní příroda.“ 

Kam chodíte ráda? 

„Do přírody a na koně.“ 

Chodíte ráda do práce? 

„Ano, baví mě to.“ 

Máte děti? 

„Ano, tři holky, Radku, Petru, Dominiku.“ 

Co je vaše nejoblíbenější barva? 

„Červená.“ 

Jaká je vaše oblíbená písnička? 

„Nemám konkrétní písničku, poslouchám muziku podle nálady.“ 

Chtěla byste mít další děti? 

„Mám ráda děti a mám jich dost v družině.“ 

Napíšete nám něco o sobě? 

„Jsem ráda na světě a mám ráda život.“ 

 

 

 

Stejné otázky položili prvňáčci paní vychovatelce Pavle 

Rejnušové a Jiřině Kudličkové. 

Líbí se Vám v družině?  

P.R.: „Ano, líbí, mám tu senzační kolegyně a s dětmi si máme 

možnost i hrát, ne se jen učit.“ 

J.K.: Líbí, jinak bych tam nemohla pracovat. Líbilo by se mi ještě 

víc, kdyby některé děti nebyly tak hlučné. 

Jakou máte ráda barvu?  

P.R.: „Jednoznačně ZELENÁ“  

J.K.: „Zelenou, žlutou, oranžovou, bílou.“ 

Jaké máte ráda jídlo? 

P.R.: „Nejoblíbenější jídlo je pro mě bramborák , dále jídla, kde je 

maso a jídla hodně kořeněná  

J.K.: „Jakékoliv dobře připravené.“ 

Jaké máte ráda roční období a proč?  

P.R.: „Léto. Mám ráda teplo, sluníčko a vodu.“ 

J.K.: „Jaro a léto. Protože je rozkvetlá příroda, všude je zeleň, 

teplo, sluneční svit. Miluji moře.“ 

Co děláte ráda ve volném čase? 

P.R.: „Ráda posedím a pokecám s přáteli nebo jdu do přírody.“ 

J.K.: „Mám ráda turistiku, kolo, plavání, tanec a přátele.“ 

Jaké je vaše oblíbené zvíře? 
P.R.: „Slon“ 

J.K.: „Mám ráda všechna zvířata. Nejvíce však koně, psa a kočku.“ 

Máte nějaké zvíře doma?  

P.R.: „Nemám“ 

J.K.: „Psa Sida. Je to zlatý retrívr.“ 

 

Jakou jste měla v dětství oblíbenou knihu? 

P.R.: „Dětství je už bohužel hodně daleko, ale byl to Ferda 

mravenec.“ 

J.K.: „Panenky Zdeněčka a Marušku, medvěda Míšu, štěňátka, 

koťátka, housátka.“ 

Chodila jste do nějakého kroužku? Co jste ráda dělala?  

P.R.: „No, jéje, chodila jsem do mnoha kroužků  Balet, pěvecký 

sbor, zpěv, keramika, hra na klavír, ekologický kroužek, výtvarný 

kroužek. Ráda jsem ale dělala různé ruční práce, což mi zůstalo i 

dodnes.“  

J.K.: „Věnovala jsem se rytmické, dnes moderní gymnastice, jezdila 

na kole a plavala. S paní učitelkou Konečnou jsme každý rok 

nacvičili divadelní představení.“ 

Jaký předmět ve škole jste měla nejraději?  

P.R.: „Výtvarku, hudebku a biologii.“ 

J.K.: „Český jazyk a tělesnou výchovu.“ 

Chodila jste do naší školy v Mokré?  

P.R.: „Ano, proto bych tu i ráda zůstala a učila i na 1. stupni.“ 

J.K.: „Ne. 1. - 5. třídu jsme chodili do školy v Horákově. Od 6. třídy 

jsme jezdili do Tvarožné“ 

Čím jste chtěla být jako malá?  

P.R.: „Zpěvačka nebo malířka po dědovi“ 

J.K.: „Chtěla jsem být vším možným: herečkou, tanečnicí, letuškou, 

průvodkyní CK a veterinářkou.“ 

 

No, pěkná družinová 

partička. A slovo, které 

napadne děti, když se 

řekne družina? 

sranda • kamarádi • ležení 

• družinářka • hraní • les • 

odpočívání • fotbal • 

hračky • malování • cheva 

• hry • kreslení • 

procházka • tvoření • 

relaxování •hokej 

•bambule • bubnování • 

šachy • šeptání • 

modelování • krokodýlci 
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CESTUJEME PO SVĚTĚ 

No letos jsme se skutečně rozjeli. Nejen tradičně v chování na konci školního roku, ale také jsme se cestovali v jeho průběhu. 

Kromě běžných exkurzí do blízkých (Brno) i vzdálenějších (Praha) velkoměst a dalších významných míst českých luhů a hájů 

(školy v přírodě všude možně) jsme si vyrazili, díky nezměrné odvaze některých učitelů (nebo vlastně přesněji jedné učitelky) i do 

zahraničí. 

HISTORICKY PRVNÍ STUDIJNÍ POBYT V ANGLII 

JAK TO PROBÍHALO 

V půl jedné jsme nadšeně vyrazili. Projížděli jsme Německem, Belgií a Francií. Tady jsme 

večer najeli na vlak, který nás Eurotunelem dopravil do Anglie. Když jsme dorazili na místo, 

navštívili jsme nejznámější památky, jako je např. Trafalgar Square, Big Ben, London Eye, National Galery, Buckingham Palace, 

Hyde Park a Oxford Street. Okolo páté hodiny jsme měli sraz s rodinami, u kterých jsme byli ubytovaní. Když jsme dorazili 

k rodině, dostali jsme večeři, provedli nás domem a ukázali nám, jak všechno funguje. Druhý den už jsme jeli na Winsdor Castle,  

do Muzea voskových figurín a na Baker Street. Třetí den jsme se rozloučili s rodinami a jeli na Greenwich, Tower Bridge, Tower 

Castle, bitevní loď, lodí po Temži a metrem. Moc se nám tam líbilo a bylo to super.  

Vendula Klímová, 7. A 

ZÁŽITKY Z RODIN 

Naše hostitelská rodina byla moc fajn. Předali jsme jim dárečky. Byly to samé sladkosti – med, 

marmeláda, oplatky a čokolády. Měli velkou radost. Večer jsme se vzájemně představili a trochu se 

rozmluvili. Snažili se na nás mluvit pomalu a několikrát nám vše opakovali. Ukázali nám i album 

s fotkami ze svatby, jejich děti a celou rodinu. Na rozloučenou nám napsali svoji adresu a telefon, 

kdybychom se někdy zase dostali do Londýna, můžeme je kontaktovat a navštívit. Naše hostitelská 

rodina byla na nás moc hodná. Věnovali se nám a snažili se, abychom si s nimi mohli povídat, rozuměli 

jsme jim a s kamarádkou jsme si s nimi povídali hodinu a půl, ta holka se jmenovala Bushra a říkala, že 

zná Ledové království. Pobyt u naší hostitelské rodiny byl bez veškerých problémů, měli jsme krásný 

pokoj a dobré jídlo. Ráda bych si to s nimi zopakovala, domluvili jsme se s nimi, aby za námi po 

domluvě přijeli na „dovolenou“, už se na ně moc těším. U nás v hostitelské rodině to bylo super, paní 

hrozně dobře vařila. Nejlepší bylo, jako pro nás pán přijel s kabrioletem a ostatní měli jen 

„normální“ auta. Rodina si s námi moc nepovídala, pouze paní při večeři s námi prohodila pár slov. • 

Hned jak si pro nás náš „otec“ přijel, zaradovali jsme se, protože se pořád usmíval a rád si povídal. Hned 

jak jsme přijeli „domů“, tak nás uvítala náhradní „matka“ a ukázala nám náš pokoj a koupelnu, nechala 

nás vybalit a pak nás náhradní „bratr“ zavolal na večeři. Večeře byla čína s rýží. Jedl s námi pouze náš 

„bratr“, který po nás tu rýži házel. (Bylo mu 6) 

PODĚKOVÁNÍ 

Za všechny účastníky (čtyřicet žáků od pátého do devátého ročníku) bych chtěla poděkovat panu učiteli Kováčíkovi a paní učitelce Bereňové - 

učitelskému doprovodu, který se s námi odvážil vycestovat a především paní učitelce Fránkové a Studené, které celou akci báječně 

zorganizovaly. Stálo to za to, hned bych jela znovu. Bylo to fajn. Děkuji!  

Veronika Bilíková, 9. A 

DEVÁŤÁCI VE VÍDNI 

Ve čtvrtek 22. 5. jsme se brzo ráno sešli v Brně před Grand hotelem. Když jsme konečně byli 

všichni, nasedli jsme do autobusu. V autobuse si každý pustil nějaký film nebo seriál, někteří 

poslouchali písničky a zhruba po hodině a půl se před námi objevila Vídeň. Prohlédli jsme si 

radnici, budovu parlamentu, Přírodovědecké muzeum. U sochy Marie Terezie jsme si dali chvíli 

přestávku a poté nás čekala cesta do Hofburgu. Když jsme se k němu dostali, ještě jsme 

nevěděli, co všechno nás uvnitř čeká. Všichni jsme dostali takovou věc, která nám po zmáčknutí 

správného čísla řekla, kde právě jsme a co vidíme. Prošli jsme opravdu dlouhou cestu plnou 

starých místností, nábytku, příborů a talířů. Viděli jsme například šaty, co na sobě nosila 

císařovna Sissi. Protože tato prohlídka byla náročná, dali jsme si na trávě před Hofburgem 

odpočinek. Udělali jsme si tam takový piknik, abychom měli sílu na zbytek dne. Když jsme si 

odpočinuli, šli jsme se podívat na královské klenoty a potom jsme si dali rozchod na dlouhé ulici 

se spoustou obchodů. Každý si tam nakoupil, co chtěl, pokud na to měl peníze. Většinou to bylo 

oblečení. Když jsme se znovu sešli, šli jsme se podívat do Národní knihovny. Nikdy jsem 

neviděl víc knih pohromadě. Nejzábavnější část dne ale byla teprve před námi. Před branami 

Prateru jsme si řekli čas a místo srazu a všichni se rozběhli po atrakcích. Každý šel tam, na co 

měl chuť a o čem si myslel, že zvládne. Hrozně jsme se tam vydováděli. Škoda, že jsme tam 

nemohli být déle. I když se nám nechtělo, museli jsme jít, abychom stihli autobus. V autobuse 

hodně lidí spalo nebo odpočívalo. Všichni byli strašně moc unavení. Byl to skvělý den a myslím, 

že jsme si ho všichni náramně užili. 

Filip Čech, 9. A 

© Jakub Zouhar, 7. A 

©Michaela Cenková, 7. A 
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        NÁŠ VÝLET DO PRAHY 

Ráno jsme se sešli na hlavním nádraží v Brně. Myslím, že jsme si cestu užili. Vystoupili jsme  

na hlavním nádraží v Praze. A jeli metrem k našemu hostelu. Po obědě jsme se sešli s  

paní průvodkyní a snad každý věděl, co nás čeká. Viděli jsme toho spoustu, Orloj, Pražský 

hrad, Staroměstskou radnici, Zlatou uličku, České Benátky a Karlův most. Ráno jsme čekali,  

jestli bude nebo nebude pršet. Nepršelo, a tak jsme vyrazili na Petřínskou rozhlednu.  

Odpoledne pro věci, metrem na vlak a zase domů. Za toto všechno děkujeme třídnímu panu  

učiteli Markusovi a paní učitelce Bereňové a panu učiteli Urbanovi. 

Eliška Šiková 6. B 

Z PERA NAŠICH ŽÁKŮ…

MŮJ PES 

Jednou mi maminka řekla: „Co kdybychom si koupili pejska?“ A já 

jsem byla štěstím bez sebe! Představila jsem si, jak běhám s mým 

krásným psem. Večer, když mě maminka uložila, tak jsem pořád 

musela na pejska myslet. Ráno, když jsem se probudila, tak jsem na 

zemi našla krabici. A hele, ona štěká!!! Promnula jsem si oči, jestli 

nespím. Ještě jednou jsem se na krabici podívala, abych zjistila, 

jestli nespím a zjistila jsem, že je tam napsáno: Všechno nejlepší 

k narozeninám, Alenko! Otevřela jsem krabici a vyskočil malý, 

roztomilý pejsek. Pejska jsem objala a v tu chvíli mi došlo, že mám 

dnes narozeniny. Šla jsem k mamince a tatínkovi a oba je objala. Od 

té doby mám svého psa Alíka. 

Klára Kristová, Klára Szabová, Lucie Šiková, František Barták a 

Dominika Urbánková, 2. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISKA JABLEK 

Byla jedna malá holčička a ta se jmenovala Ivanka a měla ráda 

přírodu. Proto se rozhodla, že zasadí strom. Měla ráda jablka, tak 

zasadila jabloň. Zalévala ho a zalévala, až jednoho rána ho šla zalít a 

hurá!!! Už vyrostl. Ivanka také rostla jako z vody. Další jaro, po 

dlouhé a kruté zimě začala jabloň kvést. „Už se těším na jablka“, 

pomyslela si Ivanka. Bylo léto, jablka rostou, koncem léta už jich je 

plná mísa. Mňam, ty jsou ale sladké!!! 

Adéla Jantošovičová, 2. A 

 

Dokážeme skutečně kde co. I udělat reklamu na cokoli. A ne 

jakoukoli. Prostě profesionální prácička a jedna je dokonce 

básnička. 

KUPTE SI ZUBNÍ PASTU VOGO 

Pasta VOGO není jen na zuby, ale…Můžete ji ukázat kamarádům, 

postavit s její pomocí dům, ohromit s ní přátele, darovat ji 

bezdomovci a spoustu dalších věcí. Můžete ji skladovat, objímat,  

 

 

vymáčknout, udělat s ní rekonstrukci druhé světové války, natřít s ní 

dům, podložit s ní stůl, vymalovat s ní stěnu, vyčistit s ní záchod,  

vážit ji, fotit ji, rozbít s ní zrcadlo, krýt se s ní před deštěm, 

rozpoutat s ní třetí světovou válku. Můžete ji zahodit a to není vše. 

Můžete si s ní utřít nos, zničit knihu, napsat s ní dopis, urazit 

souseda, počítat její objem, prodat ji a znovu koupit, dát ji na aukci, 

házet s ní, vodit ji na vodítku. Tak si ji kup a rozmysli si, co s ní 

budeš dělat. 

Tadeáš Kubina a Leon Defer 6. B 

 

PSÍ VÍNO 

Jeden pejsek z města Psín, 

spadl v noci do psích vín. 

Když jsem pes a k tomu z Psína, 

napiju se psího vína. 

Trhal listí, 

lisoval, 

Chvíli dřel 

a chvíli spal. 

Hltl si 

a šťastně škyt, 

Hnedka z rána 

budu fit. 

Na vyzrálou šťávičku, 

pozval pana Kuličku. 

A tak v městě dobře bylo, 

hodovalo se a pilo. 

V našem slavném městě Psín, 

v městě plném dobrých vín. 

Viktor Heža, 3. A 

 

Tohle si zkuste zarepovat… 

Byli tři kluci, 

opili se v noci, 

Přidala se Mařena, 

opila se do něma. 

Víte, jak to dopadlo? 

To my dobře víme. 

Skončili na hřbitově. 

Alkohol je zlo, 

Nepijte ho! 

Veronika Grimová a Nikola Zouharová, 6. B 

 

 

 

 

 

© Anežka Brzobohatá, 6. A 

Tohle je paní družinářka Kudličková a její pejsek Sid, 

očima Terezy Kocourkové z 1. A 
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Teď trocha umění z hodiny českého jazyka. Kdo by neznal Červenou karkulku. Tři slova z příběhu a kdyby…

ČERVENÁ – VLK - KAMENÍ 

Kdyby byl vlk červený a jedl kamení, 

schoval by se v lese? 

A mohl by tam žít? 

Vždyť v lese není kamení, 

A vzali by ho mezi sebe vlci šedí? 

Kteří jsou masožraví. 

To jen vlk šedý a červený ví. 

Eva Studená, 8. A

KAMENY – ZUBY – KOŠÍČEK 

Kdyby kameny měly zuby? 

Bylo by to strašné. 

Kudy by pak lidi šli? 

Aniž by o boty, ponožky či nohy přišli. 

A co kdyby měl zuby košíček? 

To by byl konec sběru hub, košíkářů, 

Karkulek a velikonočních vajíček. 

Ještě že nic z toho nemá zuby. 

Tristan Defer, 8. A 

 

Z LESA 

V jednom hustém a tajemném lese nežila skoro žádná zvířátka. Jen jedna veverka jménem Oříšek. 

Oříšek bydlela v malé chaloupce ze dřeva a mechu. Neměla žádné kamarády, natož rodiče. Žila tam 

zkrátka úplně sama. Ve druhém lese žilo plno zvířátek. Veverka chtěla mít aspoň nějaké kamarády. A 

tak se rozhodla, že ty dva lesy spojí dohromady. Ale jak? Veverka přemýšlela, až to vymyslela. Řekla 

si, že mezi ty dva lesy zasadí stromy. Sbírala šišky a z nich vyloupávala semínka. Semínka pak dávala 

do země. Za dvacet let vyrostly z malých semínek stromy. Les se nakonec spojil a zvířátka se spřátelila. 

Žila šťastně. Do lesa nepřišli lidé a nezačali odhazovat odpadky. Zvířátkům se to vlastně hodilo, protože 

je používala jako mističky nebo ubrusy. Dokonce i jako obal na lustr. K veverce do domečku se 

přistěhoval zajíc a ten se jmenoval Karlík. Pro zvířátka je Karlík velice divné jméno, ale pro lidi ne. 

Karlík měl veverku Oříška moc a moc a moc a moc a moc, moc, moc rád. Řekli si, že vystrojí veselku. 

A tak také udělali. Strojili svoje pokojíčky a umývali okna. Když měli všechno hotovo, udělali 

pozvánky na svatbu. Všechna zvířátka z lesa na tu svatbu přišla. Rok po svatbě se jim narodilo pět 

veverek a tři malá zaječí miminka. 

Je to velice divné, ale stalo se to!     Veronika Petrů, 2. A 

 

 

Víc takových a třeba by se něco změnilo… 

 

Jsem rád, že jsem Čech, protože český jazyk je super. Česko je v 

srdci Evropy. Je tu krásná krajina. Čeští sportovci ČR dobře 

reprezentují. Češi jsou zábavní, hodně se smějí. 

Petr Růžička 7. A 

 

Jsem rád, že jsem Čech, protože jsem se zde narodil. Máme tu 

pěknou přírodu. Není tady válka. Máme tu svobodu. Nikdo nám 

neporoučí. Mám tu rodinu a kamarády.  

Jakub Zouhar, 7. A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O HASIČI LUKÁŠOVI 

To byl jednou jeden hasič a jmenoval se Lukáš. Byl velice nešikovný. Měl rád jednu překrásnou princeznu, která se jmenovala Karolínka. Byla 

moc hodná. Její otec Jaroslav a královna Jarmila vyhlásili, že kdo vymyslí básničku nebo písničku o jejich dceři Karolíně, dostane ji za ženu. 

Lukáš chtěl vymýšlet básničku, ale nějak to nešlo. Zkoušel a nic. Jednoho dne potkal svého kamaráda Jidáše. „Proč tak smutně koukáš?“ ptal se 

Jidáš.  

„Chchch… chc, chc, chc, chci….“ 

„Počkej, řekni mi to v klidu.“ 

„Dobře. Chci vymyslet básničku o Karolínce, abych ji dostal za ženu.“ 

„No jo, ale to musíš tu básničku vymyslet sám.“ 

A tak Lukáš přemýšlel, ale nešlo mu to. Jednoho dne se konečně podařilo. 

Karolínko má milá, ty jsi jako rozkvetlá fiala. Běžel to hned říci panu králi. Král mu na to ale řekl: „Ne, ne, ne. Takovou ne.“ Ale Karolínka ji 

také slyšela a volala: „Ano, ano, mám ho moc ráda.“ Král tedy řekl: „ No tak dobrá, zítra bude svatba. Veselá.“ Princezna na to povídá: 

„Tatínku, tys vymyslel svůj první rým na světě!“ 

A tak byla svatba. Na počest toho, že hloupý hasič vymyslel básničku, zapálili oheň a hasiči to pak museli hasit. Narodila se jim holčička 

Pavlínka. A to je konec mojí pohádky. 

Veronika Petrů, 2. A 

Česká republika je krásná země, 

právě něco hrklo ve mně: 

„Co pro ni dělám?  

Skoro nic.“ 

Povídám si sám, 

Měl bych se snažit víc.  

A v čem? 

Stát se prezidentem? 

Myslím, že to nemusím, 

Stačí, když se pokusím, 

Být aktivní víc., 

Chránit ji a mít ji rád, 

O trochu víc… 

Být její kamarád. Anežka Brzobohatá, 6. A 

© Veronika Petrů, 2. A 
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NAŠI DEVÁŤÁCI 

To by člověk jeden nevěřil, jak složité mohou být dějiny jedné takové (ne)obyčejné deváté třídy. 

PŘIŠLI JSME, VIDĚLI JSME, NECHÁPEME, ODCHÁZÍME 

Naše povinná školní docházka začala v roce 2005. Každý z nás dostal svého strážného anděla, který mu pomáhal a než jsme se nadáli, jsme jimi 

my. Ale teď popořadě. Na začátku byla třída 1.A s p. uč. Horáčkovou a 1.B s p. uč. Minxovou. Ve třetí třídě se Béčko rozloučilo s p. uč. 

Minxovou, která odešla na mateřskou dovolenou a začala nás učit p. uč. Raichová (dnes p. uč. Vojkůvková toho času na mateřské dovolené se 

svým synem Alexem). Konečně jsme se dočkali první školy v přírodě, na kterou nikdo z nás jistě nezapomene. Čtvrtou třídu provázely změny. 

Áčko i Béčko dostalo nové paní učitelky Vojtěchovou a Zachrlovou. Do Áčka přibyli bratři Jakubkovi. V půlce čtvrté třídy Áčku odešla na 

mateřskou p. uč. Vojtěchová a nastoupila p. uč. Němcová (tehdy Klímová), která nás vzala úplně poprvé v historii prvního stupně na lyže a za to 

jí moc děkujeme. V páté třídě do Béčka přistoupili bratři Plchovi. Někteří žáci se s námi rozloučili, protože odešli na gymnázia. A opět nás 

čekala veliká změna. Přechod na druhý stupeň, kde jsme dostali opět nové učitele. A že jich nebylo málo. P. uč. Jakubec a p. uč. Tannenbergová, 

která nám odešla v květnu (pro změnu) na mateřskou dovolenou. Pod taktovkou p. uč. Jakubce jsme navštívili lanové centrum, kde jsme si to 

tak užívali, až z toho byly tři zlomeniny. Jedna při skákání ze stolu na diskotéce. Opět od nás odešli někteří žáci, odstěhovali se nebo neprošli do 

dalších ročníků. V sedmé třídě Béčko dostalo za třídního p. uč. Kováčíka (nikdo jiný nás nechtěl). Čekal nás první lyžák a první sjíždění vody. 

V osmém ročníku na nás čekala další a poslední velká změna. Spojení tříd. Najednou z 16 žáků v každé třídě nás bylo dohromady 31. Pod křídla 

si nás vzal p. uč. Kováčik, který to s námi vydržel až doteď (i když se mu v průběhu péče o nás narodili dva kluci, nešel naštěstí na 

mateřskou). Opět jsme jeli na vodu a největší sportovní úspěch zajistili kluci, kteří vybojovali na republikovém finále o Pohár rozhlasu třetí 

místo. Je červen a školní rok se blíží ke konci. Fotíme se na tablo, chystáme rozloučení s učiteli, prvňáčky a pasování osmáků. Také pojedeme na 

naši poslední ŠVP.                Veronika Bilíková, 9. A 

 

 
 

 

ZEPTALI JSME SE NAŠICH UČITELŮ 

1. Vzpomenete si na nějaký dobrý zážitek s námi (deváťáky)? 

2. Jací jste byli vy v našem věku? 

3. Ke komu z nás deváťáku byste se v tom věku teď přirovnali?

P. uč. Kováčik 

1. Všechny školy v přírodě. Ty byly fajn. A Mikuláš. Ten byl dobrej. 

2. Hm, asi úplně stejný. V tomhle není žádný posun . 

3. Je to hrozný, ale asi k Ondrovi Plíškovi. 

P. uč. Markus 

1. Asi školy v přírodě.(smích) 

2. Možná horší než vy. 

3. Asi k Jendovi Petrášovi. 

P. uč. Fránková 

1. Není to nic vtipného, ale ráda vzpomínám na to, když jste byli v 

8. třídě. Před začátkem hodiny, i když jste mohli dělat cokoliv 

jiného, většina z vás seděla na židlích v kruhu a povídali jste si. 

2. Sečtěte Bětku Švehlovou, Libora Poláka a Tadeáše Kubinu, 

vynásobte to 1500 krát. A máte mě v 9. třídě. 

3. Od každého něco. 

P. uč. Bereňová 

1. Nejlepší zážitky teprve čekám. Až pojedeme na školu v přírodě, 

určitě jich bude hodně. 

2. Byla jsem hrozná, pořád jsem se smála. 

3. Byla jsem taková Soňa Černíková bez výstřihů. 

P. uč. Urban 

1. Na pár bych si pravděpodobně vzpomněl. Nejvíce jich bylo na 

školním výletě ve Veselí nad Lužnicí. Spolupráce některých 

posádek nebo Markéta Kabourková jako háček v mé lodi jsou 

zážitky, na které se nedá zapomenout. 

2. Mladý a neklidný. 

3. Teď, když jsem starší a daleko klidnější, se mi to hůře hodnotí.  

 

Musím konstatovat, že s tak originálním materiálem bych se 

neodvážil srovnávat. 

P. uč. Šmerdová 

1. Těch bylo tolik, že si žádný konkrétní nevybavím. 

2. Hrozná, skoro jako kluk, který lezl po stromech a zlobil. 

3. Takových expertů je tam dost, ale raději jmenovat nebudu  

P. uč. Kubáňová 

1. Něco dobrého bylo v každé hodině. 

2. No, asi jsem jen měla v mnoha věcech víc jasno, než mám teď. 

3. To je těžké. Něco mezi Áďou Růžičkovou (nejmenší), Filipem 

Čechem (nezdá se) a Simčou Budařovou (mlčí a usmívá se). 

P. uč. Vojtěch 

1. Asi výlety, vodák atd. 

2. To já si nepamatuju, ale moc jsem se od vás nelišil. 

3. Vzhledem k tomu, že mě bavila matematika, tak asi k Petrovi 

Dančákovi. 

P. uč. Minxová 

1. Těch bylo. Když jste byli v 1. třídě, tak ráda vzpomínám na školy 

v přírodě, na divadýlka, která jste hráli pro své strážné anděly, a 

taky na jeden školní výlet, když pro každého z vás maminka Soni 

Černíkové domluvila projížďku na koni. 

2. Špatně se to hodnotí. Určitě jsem byla zodpovědná ke škole, ale 

nepřeháněla jsem to, byla jsem vysmátá a bezstarostná. 

3. Nevím, ale asi k Terce Jantošovičové. Měla jsem dobré známky, 

ale že bych celé hodiny „ležela“ v knížkách, to zase ne . 

za 9. A se ptala Tereza Jantošovičová a Simona Budařová  



ročník 7/ číslo 2 (14) Základní škola Mokrá – červen 2014               strana 11 

 

 

VZKAZY OD ANDĚLŮ PRO PRVŇÁČKY

Ondro, přeju ti hodně úspěchů do dalších ročníků. Ať máš samé 

jedničky. Marek Barták  

Nelinko, nedej se! Tereza Klinkovská 

Honzíku a Lucinko, užijte si základní školu, sice vás to možná 

nebude moc bavit, ale být se svými spolužáky celý den je 

k nezaplacení. Budu na Vás vzpomínat. Petr Strejček 

Julinko, zůstaň taková, jaká jsi a hlavně nezapomeň občas zvednout 

hlavu ke hvězdám. Až budeš jednou ty psát vzkaz prvňáčkům, 

věřím, že si na mě vzpomeneš. Neboj se projevit svůj názor a talent 

beruško. Tobiášku, doufám, že se ti bude budoucích 8 let na této 

škole dařit! Bude to ještě dlouhá cesta, ale věřím, že ji zvládneš a 

zakončíš s noblesou. Drž se, špunte. Soňa Černíková 

Lucko, takhle malou hodnou holčičku jsem ještě neviděl. Doufám, 

že ti to vydrží napořád a že se pokusíš dávat pozor na Matěje. 

Matěji, i když se známe jen chvíli, tak o tobě vím spoustu věcí. 

Například to, že jsi velké zlobidlo. Pokus se ve svém chování 

zlepšit, ale pořád buď svůj. Petr Dančák 

Pavle, doufám, že si na mě vzpomeneš, když tu nebudu. Hlavně se 

uč dobře a buď na učitelku hodný. Dane, buď jaký si, ale nezlob 

ostatní a hlavně nos úkoly. Marek Jakubka 

Martínku, buď jaký jsi a nikdy se nezměň. Máš jedinečnou spojitost 

s Kubíkem a to je kamarádství plné důvěry. Doufám, že se budeš 

učit a nebudeš dostávat žádné mráčky.  

Kubíku, rozhodně sbírej nadále sluníčka a hlavně co nejmíň mráčků. 

Buď hodný, milý, statečný a hlavně kamarádský. Kluci, bude se mi 

p vás stýskat, ale vždycky vám budu nablízku. Thomas Gerken 

Ellenko a Davídku, za tu dobu jsem si vás strašně moc oblíbila. Za 

celý rok jste udělali velký kus práce. Přála bych si, abyste dále 

pokračovali v takové šikovnosti dalších osm let. Mějte se tu krásně, 

budu na vás myslet. Bára Neveselá 

Vojto a Natálko, neznám vás sice moc dlouho, ale je mi jasné, že se 

mi po vás bude stýskat. A nejen po vás, po celé škole. Nikdy mě 

nenapadlo, že bych najednou nechtěla odejít. Ale je to tak a už teď 

se mi stýská. Přeji vám, abyste si tu užili tolik zábavy jako já a stal 

se z vás stejně dobrý kolektiv, jako jsme byli my. Adéla Chalupová 

Davide, musíš být ve sportu lepší, než tvůj taťka. Martine buď 

konečně hodný a nedělej ostudu mému jménu. Jste dobří kluci. Filip 

Čech 

Moničko a Zdendo, přeji vám hodně štěstí do dalších let ve škole a 

pořádně si to užijte. Viktor Fiala 

Leonko, chtěla bych, abys v dalším roce měla tolik energie jako 

letos. Aby se ti dobře dařilo a abys byla šťastná. Davide, zatímco 

Leonka byla taková energická šibalka, ty jsi byl tichá myška. Ona, 

sršící energií občas neví, co se děje. Ty jsi byl ten pozorný, který 

vždy věděl, co se děje. Proto bych byla ráda, kdybys zůstal takový, 

jaký jsi. Eliška Korityáková 

Pavlíku a Pavlíku pac a pusu. Mám vás oba ráda a budu na vás v 

dobrém vzpomínat. Ráda jsem za vámi chodila. Oba jste mě 

vždycky potěšili. Přeji vám oběma spoustu úspěchů, úsměvů ve 

škole a potom i v životě. (S)Mějte se krásně! Maruška Novotná 

Verčo, už je konec školního roku a já odcházím, takže doufám, že se 

příští roky budeš více učit a zvládneš to tu sama. Adame, doufám, že 

se budeš více učit a že tě bude bavit matematika jako teď. Myslím, 

že to zvládneš. Petr Jakubka 

Kájo, v první třídě jsi měla mou podporu, bohužel od teď se musíš 

snažit sama a věřím, že to dokážeš. Hodně štěstí. Leni, do dalších 

osmi let ti přeji pevné nervy, jak s učiteli tak i se spolužáky a věř mi, 

že těch osm let uběhne jako voda. Katka Straková 

Davide a Kubo, přeji vám hodně štěstí a úspěchů do dalších ročníků. 

Hlavně se pilně učte, ať máte samé jedničky. Ahoj. Adam Novotný 

Ahoj, zdravím mé prvňáčky Katku a Martínka, jak už jistě víte, můj 

život se posouvá o kousek dál. Po letních prázdninách jdu na střední 

školu i vás to jednou čeká, ale ještě to bude chvíli trvat. Mám vás 

moc rád a jsem rád, že jsem mohl mít za své prvňáčky vás. Mějte se 

tu dobře a hlavně nezlobte. Patrik Kopecký 

Kristýnko, jsem moc ráda, že jsem tě poznala. Jsi moc šikovná a 

milá slečna. Přeji ti, aby se ti i nadále dařilo. Veronika Bilíková 

Adélko, přeji ti hodně úspěchů ať už ve škole nebo v životě, spoustu 

kamarádů a kamarádek. Užij si každý rok strávený tady. Teo, měj se 

hezky, užívej si každý den strávený ve škole. Ať se ti ve škole i v 

životě daří. A nezlobte učitele, pokud si nezačnou. Karolína 

Hloušková 

Lukášku a Nikolko: Jste super prvňáčci a je s vámi zábava. Ve škole 

se vám daří, výborně se učíte a děláte pokroky. Jen tak dál. Budu 

vám držet palce i nadále, ať se vám daří. Všechny volné chvíle, 

které jsem s vámi strávila, byly skvělé. Vždy jste mě dokonale 

odreagovali a zlepšili mi náladu. Bude se mi po vás stýskat. Mám 

vás ráda. Káťa Košinová 

Davide a Jáchyme, odcházím, a můžu říct, že se mi po této základce 

po děckách i některých učitelích bude opravdu stýskat. Závidím 

vám, protože i já bych si nejradši vytáhla složku s písmenky a 

posadila se zpátky do té malé lavice. A proto si užijte každou chvíli 

na této škole. Možná si někdy budete říkat, že už chcete pryč, ale až 

budete v ruce držet papír o přijetí na střední, tak si uvědomíte, že 

všechno končí. Přeji vám, aby se vám tu dařilo, a abyste to tu těch 

osm let prožily jen s úsměvem. Jste parádní borci! Alžběta 

Švehlová 

Kubi, měj se tu hezky a ať máš i nadále samé jedničky. Luci, 

doufám, že se ti ve škole líbí a doufám, že ti to vydrží i v dalších 

ročnících. Míšo, měj se tu hezky a vydrž to tu i dále s tak hezkými 

známkami. Peťa Břicháčková 

Emmi, máš za sebou první třídu, kterou si zvládla na jedničku. Za 

chvíli tě bude čekat druhá. Ale neboj se, protože určitě všechno 

zvládneš tak dobře jako v tomto roce. Doufám, že se ti bude dařit a 

že budeš spokojená. Eliško, první třída je za tebou a myslím, že se 

sebou můžeš být spokojená. Jsi šikovná a jsem si jistá, že si hravě 

poradíš se vším. Doufám, že se nebojíš a taky ti přeji, aby se ti 

dařilo. Simona Budařová 

Marku, i když tě to ve škole možná nebaví, drž se a dělej to, co tě 

baví. Terezko, věřím, že až tě za devět let potkám, bude z tebe ještě 

hezčí princezna, než jsi teď. Měj se moc hezky. Karolínko, máš 

velký talent. Nepřestávej kreslit, pak by si toho moc litovala. Jsi 

moc hodná a hezká holčička a budu na tebe vzpomínat jen v 

dobrém. Tereza Jantošovičová 

Terezko a Moničko, na této škole strávíte 9 let vašeho života. 

Prožijete tu v podstatě celé svoje dětství, naučíte se toho hodně 

ještě, a i když vás to tu za chvíli nebude bavit, věřte, že až budete 

vycházet z 9. třídy, tak vám ta škola bude chybět. Jsou tu suproví 

učitelé. (Samozřejmě, že se najdou tací, které mít rádi nebudete, ale 

i ti vás něco naučí). Takže si užívejte to, že tu můžete být. Přeji vám 

hodně štěstí v dalších letech, pořádně se učte, ať v budoucnu můžete 

dělat to, co vás opravdu bude bavit. Markéta Kabourková 

Lili a Terezko, jsem moc vděčná za to, že jsem byla váš anděl. Jste 

ty nejšikovnější a nejúžasnější prvňačky. Lili, doufám, že tě 

matematika bude i nadále bavit a budeš vyhrávat všechny 

matematické krále a později i všechny ostatní soutěže a olympiády. 

A neboj se někdy mluvit trochu víc nahlas. Terezko, u tebe 

doufám, že zůstaneš tak energickou a milou holčičkou. Někdy je 

škola hold nudná, ale když se s tím popereš, budeš mít pak skvělý 

pocit. Mám vás ráda, holky. Majka Bednářová 

Ondro a Lukáši, učte se kluci. Pořádně se učte, abyste něco uměli a 

mohli dělat, co vás bude bavit. A zklidněte se, hlavně ty Ondro. 

Zkus omezit příjem cukru. Taky byste měli poslouchat paní učitelky 

a pány učitele, abyste s nimi dobře vycházeli a měli dobré známky. 

Doufám, že to tady beze mě zvládnete. Ondřej Plíšek 

Natálko a Barunko, doufám, že jsem vám byl po celý tento rok 

dobrým andělem. Já si vás za tu dobu moc oblíbil a bezpochyby mi 

to zpříjemnilo celý školní rok. Mějte se tu pěkně a dobře se učte, ať 

vás ta škola po devíti letech pořád baví stejně jako mě. A kdyby na 

vás byl někdo zlý, tak mi zavolejte. Mějte se tu hezky a dobře se 

učte. Viktor Plch 

Jiříku a Kristýnko, mějte se tu hezky, ať se vám ve škole daří jako 

do teď, a doufám, že budete i v učení tak dobří jako doposud. Adéla 

Růžičková 
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Andrejko, přeju ti, abys dalších 8 let ve škole zvládala jako první 

třídu. Určitě si najdeš spoustu kamarádů, a hlavně si to tady užij! 

Zuzko, doufám, že budeš stejná celou školu. Je s tebou legrace. 

Zuzka Křížová 

Vilko, připadá mi to jako včera, když jsem tě na začátku roku uviděl 

poprvé. Jsem moc rád, že jsem tě poznal. Doufám, že se za nějaký 

čas zase uvidíme a ty si mě budeš pamatovat. Bylas na mě moc 

hodná, vždycky sis mě dokázala najít a měla jsi mě ráda. Děkuji. 

Rád bych ti teď popřál hodně štěstí do dalších ročníků a i v životě, 

ať jsi stále ta hodná upovídaná holčička jakou si budu pamatovat. 

PS: Mám tě rád stejně jako Honzíka.  

 

Honzíku, když si vzpomenu na naše chvilky o přestávkách, tak se 

divím, že nám paní učitelka Minxová nedala mráček do deníčku za 

ty naše lotroviny. Známe se od doby, kdy jsi byl batole, a tak jsme 

toho spolu hodně nezapomenutelného zažili. I tobě přeji hodně štěstí 

do dalších ročníků, ať školu zvládáš v pořádku a taky ať víc 

vycházíš s učitelským sborem. Tak ahoj. PS: Mám tě rád stejně jako 

Violku. Jenda Petráš 

 

A to je konec přátelé. Ale na každém konci je hezké, že něco nového 

začíná. Tak hodně úspěchů v dalším životě, milí deváťáci, když 

půjdete v budoucnu okolo, stavte se na kousek řeči.

 

RADY JAK NA PŘIJÍMAČKY 

V dubnu se konalo přijímací řízení na střední školy v Jihomoravském kraji. Někteří členové naší třídy přijímačky dělali, jiní byli přijati na 

základě prospěchu osmého a poloviny devátého ročníku. Čekalo se od nás, že se budeme horlivě a důkladně připravovat. Většina z nás to 

bohužel nechala až na poslední chvíli, což vedlo k nepřijetí mnoha žáků. Vzhledem k tomu, že existuje možnost odvolání, jsme se všichni 

nakonec dostali tam, kam jsme chtěli. Z naší zkušenosti bychom chtěli upozornit mladší ročníky, aby nepodceňovali přípravu a aby se na 

příjímací zkoušky dostavili včas. Ani pětiminutové zpoždění vám nebude tolerováno, proto vám radíme sbalit si spacáky, postavit si před danou 

školou stan, nabrat zásobu propisek a dostatek trpělivosti. Až se budete noc před přijímacími zkouškami rozhodovat, jaký zvolíte vyzváněcí tón 

budíku, dávejte přednost něčemu na styl gongu. Samozřejmě jen pokud vy, nebo vaše blízké okolí nevlastní opici, která umí hrát na činely. Do 

ranní přípravy zahrňte vydatnou snídani, abyste svým kručením v žaludku nepohoršovali a neznervózňovali ostatní členy zkoušek. Ranní 

hygiena by byla také vhodná, protože by se vám mohlo stát, že byste přišli o spolusedícího partnera na opisování. Nikdo samozřejmě 

nepředpokládá, že by někdo z naší školy, která se pyšní kvalitní výukou, měl zapotřebí opisovat. Neznervózňujte se kouřícími propiskami 

ostatním uchazečů. Při skládání případných zkoušek vám přejeme klid v duši a správný typ. Doufáme, že vám tyto rady budou v budoucnu 

užitečné a přejeme vám hodně štěstí k přijetí na vysněnou školu. 

S úsměvem Soňa Černíková, 9. A 

KAM JSOU NAŠI ABSOLVENTI PŘIJATÍ? 

JMÉNO ŽÁKA STŘEDNÍ ŠKOLA JMÉNO ŽÁKA STŘEDNÍ ŠKOLA 

BRZOBOHATÝ Jiří Gymnázium Šlapanice JAKUBKA Marek Obchodní akademie ELDO 

HORNÝ Bedřich Gymnázium třída Kapitána Jaroše JAKUBKA Petr Obchodní akademie, SOŠ 
knihovnická a VOŠ, Kotlářská 

JUŘINA David Gymnázium Šlapanice JANTOŠOVIČOVÁ Tereza Církevní střední zdravotnická škola, 
Grohova, zdravotnické lyceum 

SEDLÁKOVÁ Nikol Gymnázium Šlapanice KABOURKOVÁ Markéta Obchodní akademie, SOŠ 
knihovnická a VOŠ, Kotlářská 

UNGEROVÁ Aneta Gymnázium Šlapanice KLINKOVSKÁ Tereza Gymnázium Křenová 

UNGER Jan Gymnázium Vídeňská KOPECKÝ Patrik Integrovaná SŠ automobilní, 
Křižíkova, mechanik opravář 
motorových vozidel 

BRABLEC Lukáš SŠ polytechnická, Jílová, instalatér KORITYÁKOVÁ Eliška Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ 
pedagogická, pedagogické lyceum 

BARTÁK Marek SŠ technická a ekonomická, 
Olomoucká, strojní mechanik 

KOŠINOVÁ Kateřina Gymnázium Křenová 

BEDNÁŘOVÁ Marie Gymnázium Křenová KŘÍŽOVÁ Zuzana Integrovaná SŠ Slavkov u Brna, 
Hotelnictví 

BILÍKOVÁ Veronika Moravské gymnázium NEVESELÁ Barbora Střední zdravotnická škola, Jaselská, 
Zdravotnický asistent 

BŘICHÁČKOVÁ Petra SŠ potravinářská, obchodu a 
služeb, Charbulova, kosmetické 
služby 

NOVOTNÁ Marie Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ 
pedagogická, pedagogické lyceum 

BUDAŘOVÁ Simona SŠ grafická, Šmahova, obalová 
technika 

NOVOTNÝ Adam SŠ technická a ekonomická, 
Olomoucká, mechanic seřizovač 

ČECH Filip Sportovní gymnázium Ludvíka 
Daňka 

PETRÁŠ Jan SŠ technická a ekonomická, 
Olomoucká, strojírenství 

ČERNÍKOVÁ Soňa Církevní střední zdravotnická 

škola, Grohova, zdravotnický 
asistent 

PLCH Viktor Hotelová škola, Bosonožská, 
hotelnictví 

DANČÁK Petr SPŠ a VOŠ technická, Sokolská, 
strojírenství 

PLÍŠEK Ondřej SŠ technická a ekonomická, 
Olomoucká, mechanic seřizovač 

FIALA Viktor SŠ technická a ekonomická, 
Olomoucká, strojírenství 

RŮŽIČKOVÁ Adéla SŠ potravinářská, obchodu a služeb, 
Charbulova, kadeřník 

GERKEN Thomas 
Kenneth 

SPŠ a VOŠ technická, Sokolská, 
strojírenství 

STRAKOVÁ Kateřina SŠ grafická, Šmahova, obalová 
technika 

HLOUŠKOVÁ Karolína SOŠ a SOU Kuřim, ekonomika a 
podnikání 

STREJČEK Petr Střední průmyslová škola chemická, 
Vranovaská, přírodovědné lyceum 

CHALUPOVÁ Adéla SŠ uměleckomanažerská, 
Táborská, multimediální tvorba 

ŠVEHLOVÁ Alžběta Obchodní akademie, SOŠ 
knihovnická a VOŠ, Kotlářská 
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DALŠÍ UDÁLOSTI II. POLOLETÍ OČIMA ŽÁKŮ 

DEN ZEMĚ 

V dubnu se žáci druhého stupně zúčastnili úklidu obce. Ráno se první dvě hodiny učilo, a potom se šlo uklízet. Spousta tříd šla uklízet po Mokré 

nebo i na Skalku. My z 6. B jsme dostali za úkol uklidit školní hřiště, protože za pár dní měl být Pohár Rozhlasu. Takže, aby se závodníkům lépe 

závodilo, zametli jsme jim běžeckou dráhu, umyli plachtu na skok do výšky a přesili písek na doskočišti. Také jsme pohrabali listí a trávu, 

fotbalové hřiště posypali pískem a uklidili odpadky válející se v trávě. Všichni jsme se pořádně nadřeli na tom, aby bylo v naší obci a škole 

čisto. Ale stálo to za to. 

Básničky ke dni Země z pera žáků 5. A. 

ŽIVOT V LESE 

Jahody rostou v lese a hmyz se lesem nese. 

Ze stromů padají šišky, v lese mají doupě lišky. 

Tygři u nás v lese nežijí, veverky se mnoha let dožijí. 

Mravenci mraveniště budují, medvědi se z toho radují. 

Zuzka, Pavlína, Klaudie, Anežka 

LES 

Jdu do lesa na maliny, natrhám i ostružiny. 

Chutnají mi borůvky, ohnu se pro jahůdky. 

Je tu krásná příroda, potkala jsem medvěda! 

Zachránil mě myslivec, teď je básničky konec. 

Daniela, Lucie, Zdeňka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOUZELNÁ PROCHÁZKA 
Procházka do lesa je hezká, proto jsem se tam vydala i dneska. 

Na kraji cestičky rostou tu kočičky, o kousek dál velký dub stál. 

Leskly se tam pavučiny, kolem rostly ostružiny. 

Dala jsem si – sladká byla, sladší nežli lesní víla, která právě 

přitančila. 

Odvedla mě na palouček, na kamínku seděl brouček. 

Kolem paloučku se roztančila a pak se jak rosa vypařila. 

Chtěla bych víc takových dnů, ale teď se probouzím ze svých 

snů…. 

Petra, Adéla, Aneta, Nikol 

 

DEN „CO“ (CIVILNÍ OBRANY) 

V pátek 2. 5. se sešli všichni druhostupňáci před školou a společně 

vyrazili do Mariánského údolí. Každá třída po cestě splnila úkoly na 

dvou stanovištích, které nachystali deváťáci. Dalších sedm stanovišť 

bylo na místě. Ve skupinkách jsme si vyzkoušeli první pomoc, jak 

sbalit evakuační zavazadlo, z čeho se skládá ochranný oblek, běh 

s plynovou maskou, orientaci v prostoru či resuscitaci pytle. 

Dostávali jsme body, které se potom sečetly a vítězná třída (8. A) 

vyhrála zmrzlinu. Potom jsme se společně vydali zpátky do školy.  

Marie Bartáková, 6. B 

NAROZENINOVÉ PŘEKVAPENÍ 

V únoru jsme ve třídě slavili narozeniny našeho třídního učitele 

Františka Markuse. Dali jsme mu dort, který upekla paní kuchařka 

Lenka Grimová. Byl vanilkový s čokoládovou polevou, marcipánem 

a balony. Celou hodinu jsme to slavili. Potom jsme šli na oběd, 

který skoro to nikdo nesnědl, protože jsme byli nacpaní trubičkami a 

dortem. 

Klára Vintrová, 6. B 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A 4. A 

V pondělí 12. 5. dojel pan Jónek s dopravním hřištěm. U 

interaktivní tabule jsme si povídali, jak správně jezdit na silnici. Po 

testu jsme se přesunuli ven. Každý si vzal svoje kolo či koloběžku. 

Jedna skupina projížděla kolem značek křižovatkou a druhá jezdila 

slalom. Potom jsme se vystřídali a dostali jsme průkaz cyklisty. 

Takže už můžeme na silnici. Všem se nám to moc líbilo.  

Sandra Takáčová a Aneta Holoušová, 4. A 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Každý den ráno na sedmou jsme museli po celý jeden dubnový 

týden přijít do školy, kde jsme pod 

červeným schodištěm vážili, nosili a 

uklízeli starý papír, který nám dodali rodiče 

nebo jejich děti osobně. Občas jsme 

vyložili i menší náklaďáčky, kvůli kterým 

tam byl velký zmatek. Nejhorší to bylo 

těsně před sedmou, když přijeli ospalí 

rodiče se svými dětmi do školy. Ve středu 

odpoledne, kdy náš sběr pokračoval, se nás 

sešlo mnohem méně než ráno a vykládali 

jsme větší auta, která jezdila hned po sobě. Poslední den v pátek 

přijeli poslední opozdilí rodiče, kteří si vzpomněli, že sběr probíhá. 

Myslím si, že se akce vydařila.       Jan Unger, 7. A 

U NÁS V ČARODĚJOVĚ 

aneb zpravodajové z 3. A přinášejí podrobnější 

informace o zdejším životě: 

Kupte si nové koště s volantem, pedály a pohodlné 

sedátko jen za 200 pavoučků. A jako bonus 

nerezová sláma.    Viktor Heža 

U nás v Čarodějově se otevřel nový obchod. 

Můžete si bradavici zakoupit, nebo naopak 

odstranit.   Natálie Malotová 

Novinky: brýle s pavouky, s klobouky, 

s pavučinami nebo lopuchové brýle.  

                                                   Nela Hlásenská 

© Eliška Korityáková, 9. A 

© Tereza Urbánková, 3. A 

© Adéla Malenová, 8. A 

© Pavlína Nováčková, 8. A 
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OČEKÁVÁNÍ A OBAVY NÁS, PÁŤÁKŮ, Z PŘECHODU NA  2. STUPEŇ 

Těšíme se na nové začátky, přírodopis, fyziku (asi), nové učitele, p. uč. Fránkovou (je milá), Kubáňovou, Kováčika, na stěhování ze třídy do 

třídy, nové učivo, že budeme starší, na rozdělený tělocvik, nového třídního, nové předměty, možná nové žáky, volné hodiny, na angličtinu!, 

méně žáků ve třídě – víc prostoru, klidu, méně diktátů, domácích úkolů, střídání učitelů, psaní propiskou, budeme blíž k jídelně . 

Obáváme se velkého počtu hodin denně, těžkých předmětů, přísnějších učitelů, horších známek, zasedacího pořádku, více učení ve škole i doma, 

fyziky, dějepisu, p. uč. Urbana, Markuse, Kováčika, deváťáků, střídání učitelů na různé předměty, literatury, chemie, horšího vysvědčení, bude 

všechno těžší, nebude Ovoce do škol, někteří kamarádi odchází na jiné školy, bude málo času na PC, telku, hry, asi více zvláštních úkolů. 

5. A 

BESEDA SE STAROSTOU ALEŠEM RYŠÁNKEM 

V květnu se na Obecním úřadě Mokrá-Horákov sešla na besedě se starostou Alešem Ryšánkem třída 6.A a 6.B. Nejdříve je seznámil s tím, jak to 

v obci chodí. Poté nám dal prostor pro naše otázky. Zjistil jsem například, že pan starosta fandí Kometě Brno. Ani otázka, jak vypadá znak obce, 

starostu nedostala. Dozvěděli jsme se, co se chystá nového. Bude se stavět záliv u školy, chodník u zdravotního střediska a, jak už můžete vidět, 

opravuje se skluzavka na koupališti. A po naší návštěvě na náš návrh možná na malém náměstíčku u restaurace U Zbojníka přibudou hodiny. 

Tadeáš Kubina, 6. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA HLAVOLAMU? 

 

 

 

 

 

A oblíbené kousky z kategorie co všechno se dá stihnout při písemce z dějepisu

Jan Hus, to byl borce kus. 

Sice byl upálen a do řeky vhozen, 

Však proběhla odplata,  

husité se bránili vozem. 

Řemdichy, sekery, zbraně,  

to vše mluvilo za ně. 

Všichni se jich báli, 

jen když zpívali a hráli. Jan Vacula 7. A  

V závoji krvavých let, 

v době kdy prach smrti vzlét, 

kdy za Boha se umíralo 

a za Krista se bojovalo. 

V té době krvavých let, 

život nebyl žádný med. 

Proti hrstce věrných, 

šli zástupy křížů rudých. 

Kristus však dal sílu, 

k tomu jejich dílu. 

Síla věrných šířila se dál, 

a poražen pak byl, ten zrzavý král. 

Alois Brzobohatý, 7. A 

  

Na obecním úřadě se mi líbilo, starosta byl příjemný, beseda o. k. • Čekala jsem něco nudného, ale bylo to dobré. Starosta je veselý chlap. 

• Beseda byla fajn a starosta je v poho. Mohla jsem se zeptat na to, co mě zajímá. • Líbilo se mi to a mohli jsme tam být i déle, starosta byl 

moc milý. • Chtěl jsem se na něco zeptat, pak se mi to zdálo trapné, ale zeptal jsem se, což je podle mě dobře. Pan starosta se mi zdál 

dobrý a veselý, v obci se toho hodně děje. • Měla jsem z toho dobrý pocit, náš obecní úřad se mi líbí, můj děda byl taky starosta. • Čekala 

jsem nudu, ale dozvěděla jsem se spoustu věcí, které mě zajímaly a co jsem nečetla. Položila jsem asi pět otázek, moc se mi tam líbilo • Já 

= stydlín, starosta = chytrej, supr. 

Komu patří?   Co je to?   Kdo je to?… před „párů lety… Kdo straší na chodbě? 

Vyhodnocení hádanek z třináctého čísla: Tajemný předmět je kousek nerostu z naší proslavené a nejen deváťáky a panem 

ředitelem oblíbené sbírky nerostů a hornin. Zcela nahý si „před pár lety“ před fotografem zapózoval pan učitel Martin Vojtěch 

a kdo někdy viděl jeho děti, ani na chvíli nezapochyboval. Na chodbě se nám schoulila paní učitelka Ivona Štorková, která by se 

v takové chvilce dala sbalit do malého příručního zavazadla. A zcela neznámý předmět, který mnoha zkušeným hadačům 

způsobil nejednu bezesnou noc je bezvlasé temeno pana učitele Josefa Kováříka alias pleš. 
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KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE VE DRUHÉM ROČNÍKU 

Historicky první konverzační soutěže v angličtině druhých tříd se zúčastnilo 

13 dětí, které tak prokázaly svoji schopnost porozumět a reagovat na anglické 

pokyny. Děti odpovídaly učitelkám na běžné konverzační otázky (jak se 

jmenují, kolik jim je let, zda mají sourozence a jak se jmenují členové rodiny, 

jak se děti mají, jaké je počasí…). Dále musely plnit instrukce učitele (co 

mají vzít a kam to položit/co s tím udělat), popsaly, co mají a nemají rády k 

jídlu, co mají na sobě. Na závěr si vylosovaly zvíře, které popsaly (barva, 

části těla, velikost…). Každé dítě si za účast v soutěži odneslo diplom, 

anglické pexeso a sladkou odměnu. Doufáme, že ve třetím ročníku bude 

soutěžících více a budou stejně šikovní, jako byli letos. 

Ivana Němcová a Šárka Šimková, učitelky druhé třídy 
 

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 

tentokrát několikrát „ v hromadě“ či kruhu… 

TAK TO JSOU ONI 

Ondru Meluzína vystřídala Aida Al-Aadová, která s Šášou 

Levardiovou vytvořila velmi nebezpečnou dvojici ukrývající se 

pod zkratkou AIŠA. Z našeho parlamentu bohužel příští rok na 

střední školu odejde další někdy až nebezpečně aktivní dvojice 

z Hostěnic, sourozenci Aneta a Honza Ungerovi. Honza nejen 

v nezapomenutých rozhlasových relacích doplňoval naši další 

zbraň hromadného ničení ÁKáčko Adama Konvalinku. 

Z parlamentu stejně jako každý rok odejde trojice deváťáků Bětka 

Švehlová, Soňa Černíková a Petr Strejček, kteří svými (všeho) 

schopnostmi oslnili nejen personál celé dětské nemocnice. 

Zůstanou tu ale jiná esa, hyperakční horákovšťák Libor Polák, 

známá to, neustále se smějící hlásná trouba, moderátorka a 

nesmrtelná pink tanečnice Venďa Klímová a geniální básník a 

neúnavný glosátor všeho dění Viktor Heža. Dále tu máme 

starleťácké odvážné tanečnice, budoucí ilustrátorky a ozdoby 

všech akcí Marušku Bartákovou a Sáru Hlásenskou, trio 

nenápadných, ale ochotných malých milých třeťaček Terku 

Varhaníkovou, Denču Kopeckou a Vendu Novotnou. Nesmíme 

zapomenout na sportovce a sběrodříče Toma Novotného a tichou 

vševědoucí Elišku, která nezmeškala jediné setkání. Nakonec tu 

máme neuvěřitelnou Klárku Hornou, která se nezastaví před ničím 

a neohroženě autobusem přismýká obří bednu dresů a kopaček, jen aby klukům v Africe udělala radost. Musíte uznat, že tato skupina dokáže být 

bezpečně velmi nebezpečná. V tom dobrém, samozřejmě.  

CO SE NÁM LETOS PODAŘILO? 

Zorganizovat dva obří sběry, dva plesy, zrealizovat úkol 333, předat dárky 

v dětské nemocnici, poslat Vincentovi do Afriky balík dresů, kopačky a 

kopačák, zabesedovat si se starostou, rozhodnout do čeho investujeme 

vydělaných 10.000 korun, připravit dvě čísla školního časopisu a pořádně 

se zapotit na veletrhu EXPO…prostě musíte uznat, že jsme se neflákali. 

KAM JSME INVESTOVALI 10.000 KČ? 

Největší zlomovou událostí bylo asi rozhodování o investici cca 10.000 Kč. 

Úkolem bylo vymyslet něco, co přinese užitek a potěší co největší 

množství žáků školy, kteří si peníze ve sběru sami vydělali.  

Dobrých nápadů do finálního kola hlasování parlamenťáků prošlo pět. 

Nové lavičky do šaten (0 hlasů), relaxzóna na školní hřiště z europalet (1 

hlas), podsedáky na židle pro každého žáka (2 hlasy), Altánek na posezení 

na školní zahradu (2 hlasy) a nakonec zakoupení relaxačních vaků a 

červené a modré schodiště (12 hlasů). Takže jak vidíte, podle počtu hlasů 

finálního hlasování v závorkách jsme si sami zakoupili 5 velkých 

červených vaků na červené a 5 velkých modrých vaků na modré schodiště. 

I s dopravou nás to vyšlo na 12 000 a úspěch mají veliký. Původní vaky věnované firmou TASY po šťastných sedmi letech dosloužily. Ve škole 

nebyla více užívaná věc a na vacích se naleželo tisíce hodin. 
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CO NÁS ČEKÁ JEŠTĚ? 

Celoročně připravovaný pokus o rekord. 

Řetěz z kelímků kolem celé školy. Na 

sběru kelímků se podíleli všichni žáci a je 

fakt, že jsme jich zvládli nashromáždit 

neuvěřitelné množství. Obvod školy jsme 

změřili na cca 400 metrů. Kelímků se do 

metru vejde cca 16. Takže budeme 

potřebovat přibližně 7000 kelímků. To 

máme nasbíráno možná i dvakrát. Tak 

uvidíme, jak se nám tuto divokou akci 

podaří zorganizovat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečnou korekturu tentokrát spáchala Miloslava Šmerdová a Šárka Šimková. Již tradičně časopis graficky zpracovala 

Ivana Němcová. Dále děkujeme naší dobré tiskařské víle paní Andree Žákové, fotografce Ivaně Libánkové a ilustrátorce 

Adéle Chalupové. A všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k vytvoření tohoto velkolepého literárního počinu. A taky těm, 

kteří ho čtou popřípadě ho „pošoupne“ k přečtení někomu dalšímu. 

Hezký den za všechny, co toto „dílo“ mají na svědomí, všem, kterým se náš časopis dostane do ruky, přeje Jana Kubáňová. A 

užijte si prázdniny. Pořádně.  

LOUČENÍ 

Já a moje sestra příští rok odcházíme na gympl. Bude se nám stýskat po skvělých učitelích a budeme myslet na naše přátele. Doufám, že se 

někdy uvidíme a prohodíme pár slov. A doufám, že se Adam začne učit, aby se dostal na školu, kam bude chtít. Také doufám v to, že jste mě s ním 

slyšeli v našem posledním společném hlášení. Tak ahoj budeme na vás vzpomínat jen v dobrém.    Honza a Aneta Ungerovi 

Blíží se konec školního roku, a protože budu příští rok chodit do Brna, na základní školu do Slatiny, chtěl bych se s Vámi rozloučit. Přeji všem 

krásné prázdniny a hodně veselých dní v mokerské škole.        Tom Novotný 

Chtěli bychom se rozloučit s vždy milou a usměvavou paní učitelkou Jitkou Laudátovou, která bude chybět nejen svým prvňáčkům. Dále s paní 

učitelkou Jarmilou Chlupovou, která celý rok krotila dav jednatřiceti čtvrťáků. Za to ji patří náš obdiv. Oběma přejeme, aby se jim na nových 

školách dařilo. Děkujeme, že byli součástí našeho mokerského týmu. 

A také se loučíme všemi žáky, kteří z naší ZŠ odejdou na střední školy.    

 

FANTÁZIE V MOKRÉ 

I v letošním školním roce probíhaly na základní škole Mokrá kroužky pro 

děti. - keramické, tvořivé a deskové hry. Potkávat se děti mohly 

s vedoucími Marcelou, Zdenkou a Lídou. Celkem 9 kroužků (z toho 5 

kroužků keramiky, 2 rukodělné a 2 deskových her) navštěvovalo 83 dětí. 

V rukodělných Tlapkách si děti vyráběly z různých výtvarných materiálů 

např. korálky, batikovaly, výrobky k Vánocům, Velikonocům a pro 

maminky. Kroužek Deskových her se letos rozrostl na dva kroužky a 

přinesl hry tradiční i netradiční. V kroužku Keramiky nešlo jen o 

keramiku, ale i různé druhy dozdobování a dotváření – sklem, pedigem, 

měděným drátkem. V létě se na Vás těšíme na letních pobytových i 

příměstských táborech. Přejeme Vám krásné léto plné sluníčka. 

Vaše Fantázie  

Letní tábory (nabízíme poslední volná místa) – přihlašování on-line 

na www.junior.cz  

      www.fantoska.org – www.junior.cz – e-mail: fantazie@junior.cz 

– 775 600 405 

JSEM RÁD… 
S paní asistentkou Renatou Nantlovou se mi pracuje dobře. 

Pomáhá mi. Dělá mi různé „taháky“ a je to po ní pěkně 

čitelné. Když nedávám pozor, tak si toho často všimne. Je s ní 

super sranda. Při písemce mi bohužel nepomáhá. Když mě 

požádá, abych se něco naučil, tak se to většinou nenaučím. 

Škoda, že tady není každou hodinu. Jsem rád, že mám 

asistentku. Paní asistentko, děkuji! 

David Poláček, 7. A 

Svojí paní asistentce Janě Makovcové „Za to, že vydržela 

celý rok s celou naší třídou a hlavně se mnou.“ děkuje Adéla 

Malenová, 8. A 

© Eva Studená, 8. A 

NA ZÁVĚR 

Čtrnácté číslo ukončíme pěkným vtipem ze školního prostředí od Šarloty Lévárdiové ze 6. A. Ptá se otec syna: „Co tam gumuješ, 

Františku?“ A František (podobnost s křestním jménem pana učitele Markuse je samozřejmě čistě náhodná:-) na to: „pan učitel 

mi říkal, abych si opravil tu pětku.“ 


