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Dlouho jsme přemýšleli, co s patičkami. A rozhodli jsme se věnovat je protentokrát jednotlivým předmětům. S těmi se přece ve škole setkáváme kaţdý den. 
A kaţdý k nim máme nějaký vztah. A názor na ně. A určitě to nemáme všichni stejně.  
Na ţákovské radě si zástupci kaţdé třídy vylosovali jeden a dál uţ se s tím porvali sami…A výsledek?…Dobré, hodně dobré…tak do toho:) 

Zdar všem čtenářům našeho školního plátku. Jsme tu zase. A tentokrát uţ pokolikáté? Pošesté!...Šestka, to je pěkné číslo. Je třeba šest stran hrací kostky, šest nohou má moucha, 

v šesti letech můţete nastoupit do školy, tři šestky jsou ďáblovo číslo, 6.A je nejpočetnější třída na druhém stupni. Tento časopis bude tak trochu o číslech a hodně jak jinak neţ o 

vás. Od vás a hlavně pro vás. Tak se připravte, hrajem :)… Vaše redakce  

 

A poděkování mamce Verči Ţákové za vytištění a vyvázání našeho časopisu jiţ podruhé, tentokrát hned na začátku. Protoţe nebýt jí, tak 

kdoví, jestli by se nám časopis vůbec podařilo vydat. Kdo ho loni tiskl (na tomto místě zdraví bývalá třídní všechny ţáky bývalé 9.A a doufá, 

ţe se jim na středních školách i v ţivotě daří co nejlépe:), jistě pamatuje ty nekonečné hodiny u tiskáren, coţ je díky ní uţ minulost…
 

ZPRÁVY Z AFRIKY 
 

Před koncem roku nám zase přišel dopis od našeho školáka z Afriky. 

Tentokrát nám píše jeho    maminka Mary 

Ogutu. Vincent     a celá jeho rodina 

nás moc                pozdravují a  

děkují za         podporu 

při jeho                   vzdělávání. 

Také mají          radost 

z učebních       pomůcek, 

které byly         pořízeny 

z naší finanční       pomoci a 

za balíček         s dárky, 

který od nás do               Keni dorazil. 

Co se týče      studijních 

výsledků, Vincent nás            moc nepotěšil. 

Vzhledem k velmi     nízkému bodovému 

ohodnocení na posledním      vysvědčení (přišlo koncem 

února) musí třídu znovu     opakovat. Začal tedy chodit 

opět do 1. třídy. Ve     školní zprávě (Vincentově 

vysvědčení) jeho  

nová paní učitelka  

píše, ţe se pilně učí jazyky,  

aby se zlepšil a měl lepší  

studijní výsledky. 

Vincentova maminka také  

píše, jak se mají v Keni.  

Právě tam prší a je celkem 

chladno. Lidem začíná  

práce na poli. Všichni  

doufají, ţe sklidí velkou  

úrodu a budou se mít dobře. 

Tak hodně štěstí a Tobě Vincente ať se ve škole daří lépe, jinak… 

Redakce 

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 
 

V naší škole se letos uţ podruhé konala soutěţ ve sběru starého 

papíru. Peníze, které jsme vydělali, pošleme našemu 

adoptovanému Vincentovi, který nám pravidelně posílá dopisy. 

Soutěţ byla jako vţdy velice napínavá. My jako 4.B jsme 

nasbírali 620 kg. Ze začátku jsme vedli, ale nakonec jsme 

skončili pátí, a i to je docela úspěch. Nejlepší v naší třídě byl 

Matěj Kousalík, který se celkově umístil na skvělém 4. místě, a 

to bylo super! Dostal diplom a odměnu. Všichni jsme mu to přáli, 

protoţe tam udělal kus práce, stejně jako Lucka Havlásková. 

Tihle dva jsou naši zástupci ţákovské rady. Celkově to ale uţ 

podruhé vyhrála 9.B.  

Honza Osolsobě a Kryštof Lajkeb, 4.B 
 

Celkem se nám podařilo nasbírat 8900 kg, za které jsme utrţili 

7120 Kč. Cíl překonat mnoţství z prvního kola jsme splnili (v 

prvním kole jsme nasbírali 6500 kg a utrţili vzhledem k niţší 

výkupní ceně papíru 2961 korun). Akce byla hodnocena jako 

velmi povedená. Celkově se zapojilo 150 sběračů, často 

doprovázených rodiči, protoţe by to sami neutáhli:) Děkujeme 

všem, ţe naši akci podpořili a chválíme se za bezproblémovou 

organizaci i za to, ţe jsme celý týden ráno dobrovolně vstávali a 

ani jsme nemrčeli. Díky všem, kteří dobrovolně a opakovaně 

pomohli sběr nakládat a mamince Šimona Straky za darování 

decimální váhy, kterou budeme vyuţívat na věčné časy. 
 

KAMARÁDKA VODNÍ DÝMKA?  
 

Velmi módní záleţitostí se stává vodní dýmka. Zkušenosti s ní 

má velká část ţáků starších 12 let. Ale je to opravdu taková 

neškodná kamarádka jak by se na první pohled mohlo zdát? 

Informace Státního zdravotního ústavu šokovaly i mě, a tak se o 

ně s vámi musím podělit. Abyste věděli, do čeho jdete, a za svoje 

rozhodnutí přejali odpovědnost. A nemohli za pár let říct: „Ale, 

my jsme tohle nevěděli“, a ţalovat výrobce za to, ţe vám zničil 

zdraví.  

Vodní dýmka se skládá z 30% tabáku, zbytek tvoří melasa 

(vedlejší produkt při výrobě cukrové třtiny), případně med či 

různé umělé příchuti. Tabák obsahuje NIKOTIN (vyvolává 

závislost) DEHET (obsahuje jedovaté látky způsobující 

rakovinu) a OXID UHELNATÝ (jedovatý plyn je hlavní 

příčinou nemoţnosti přenosu kyslíku do tkání těla). Během 

jednoho posezení s vodní dýmkou se vytvoří 70 litrů kouře, 
(pokračování na další straně) 

 © Veruš 

      JINÝ LEVEL 
 

„Učitel devátého ročníku  

to má těţké, 

kdyţ nám dá nějaký test, 

děláme si z toho srandu, 

ţe je to lehké, 

a při tom zatínáme pěst. 
 

Potom druhé pololetí, 

to si uţ jen uţíváme, 

čas nám strašně rychle letí, 

i kdyţ uţ nic neděláme. 
 

Střední škola, to bude jiný level, 

učitelé se s námi nebudou párat, 

budem pro ně jako plevel 

a my se s nimi budeme hádat. 
 

Ţivot je prostě boj, 

někdy vyhraješ, někdy prohraješ, 

jenom se toho neboj, 

však ty na to vyzraješ.“ 

Radek Paták, 9.B 

NAŠE ŠKOLA 
 

Naše škola v Mokré, 

hrozně ráda mokne. 

Ale nám se nechce,  

schováme se lehce. 

Eliška Korytiáková, 5.A 

 

Školo, školko, školičko, 

někdy mě trápíš maličko. 

Musím ti však děkovat,  

ţes mě naučila číst a psát. 

Thomas Gerken, 5.A 

 

Šel jsem ráno do školy 

zapomněl jsem úkoly. 

Dostal jsem hned otázku, 

co bylo na provázku. 

Řekl jsem ţe vůl, 

asi mám mozku půl. 

Tom Neuer, 5.A 

Dárek a dopisVincentovi 
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 vytváří se 30 – 100 krát více dehtu a 17 – 50 krát více oxidu 

uhelnatého. Kouř obsahuje aţ 6-krát více nikotinu neţ cigareta. Při 

hodinovém posezení u vodní dýmky kuřák vdechne přibliţně 100 – 

200 krát více kouře neţ při vykouření jedné cigarety. Voda 

v nádobce vodní dýmky dým především ochlazuje. Po průchodu 

vodou kouř obsahuje vysoké dávky jedovatých sloţek zahrnující 

oxid uhelnatý, těţké kovy a řadu látek vyvolávajících rakovinu. 

Sdílení náústku při kouření vodní dýmky představuje riziko přenosu 

infekčních chorob, pasivní kouření směsi kouře z vodních dýmek je 

rizikové i pro nekuřáky a pravidelné kouření vodní dýmky můţe vést 

ke vzniku závislosti na nikotinu.  

Celkem síla, nemyslíte? Tak všeho s mírou a moc to nepřehánějte.  

Jana Kubáňová, školní metodik prevence 

(Zdroj informací: Státní zdravotní ústav Praha) 
 

ZDRAVÍ 
 

„Zdraví je věc nejcennější  Na zdraví si dávej pozor, 

kaţdému je nejmilejší.  má nad tebou velký dozor. 

Zdraví ale nemá kaţdý,   A kdyţ něco pokazíš, 

nejsme tady přece navţdy.  chybu těţko napravíš. 

Zdraví si musíš vybojovat,   To se potom musíš poprat, 

nejde si ho vyčarovat,   nemoci se nesmíš poddat 

I kdyby si strašně chtěl,  A kdyţ se rychle uzdravíš, 

i kdybys ho záviděl.  nad nemocí zvítězíš. 

Kdyţ ho nechceš stačí říct,   Bětka Bednářová 

onemocníš a je pryč.   a Markéta Černíková, 6.A 

 

 
 

 

PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ 
 

ZAČÍNÁME V 1.A 
 

Ani jsme se nenadáli a uţ je tu červen. Skončil náš první školní 

rok. Vyrostli jsme, umíme číst, psát i počítat, namalovali jsme 

spousty obrázků, vyrobili jsme mnoho různých výrobků, naučili 

jsme se nové písničky. Ale hlavně uţ jsme si zvykli na školu, 

paní učitelky i vychovatelky, kuchařky a na vše, co pro nás bylo 

ještě v září naprostou novinkou. Byli jsme v divadle, slavili jsme 

spolu s našimi andílky Čarodějnice, maminkám jsme vyrobili 

dárečky k svátku. Učíme se také pracovat s našimi kamarády ve 

skupinách a docela se nám to daří. Prostě – naučili jsme se toho 

opravdu moc. 

Před námi jsou prázdniny, které si všichni zaslouţíme a moc se 

na ně těšíme. A po prázdninách? No přece zase do školy - jen to 

nepoplést a v září hledat třídu 2.A, do které budeme patřit.  

za 1.A třídní učitelka Šárka Mazánková 
 

TENTO PŮLROK SE NÁM VELICE PODAŘIL 
 

Tento půlrok se nám 

velice podařil. Naučili 

jsme se lépe cvičit, psát 

a číst. Také jsme byli 

na Lipce a dozvěděli 

jsme se spoustu nových 

věcí o zvířátkách. Byli 

jsme bruslit, lyţovat, 

také pojedeme do ZOO 

do Olomouce a na 

koncert. Učíme se 

slovní druhy, násobilku, dělení a rýsovat úsečky a přímky. Byli 

Čarodějnice. Ukazovali jsme si různá kouzla. Bylo by těţké 

vybrat nejhezčí Čarodějnici nebo Čaroděje. Za pár dní pojedeme 

do Vyškova, tam se budeme učit plavat. A vysvědčení? Co kdyţ 

bude dvojka? Nevadí, i dvojka je hezká :o) A budou 

prázdniny….  2.A 
  

MY DRUHÁCI JSME SE NAUČILI  
SPOUSTU VĚCÍ 

 

V druhé třídě jsme se naučili 

spoustu věcí, třeba jako tvrdé 

a měkké slabiky, slovní 

druhy, zaokrouhlovat čísla, 

poznat čísla lichá a sudá, 

sčítat a odčítat do sta, taky 

maličko násobit a dělit. Uţ se 

nám daří docela dobře řešit i 

sloţitější slovní úlohy.  

Dvakrát jsme navštívili brněnská centra ekologických aktivit 

Lipku a Rozmarýnek, kde jsme se naučili dělat léčivé masti proti 

bolení v krku a k léčení ran. V keramice jsme toto pololetí 

vyráběli hrůzostrašné i legrační čarodějnice. Ale tvořili jsme i 

jinak…malovali, kreslili, skládali, lepili jsme a v neposlední řadě 

jsme maminkám a nejen jim vyrobili krásné hedvábné šály. Byli 

jsme i na Hodině zpěvu, na kterou jsme se moc těšili, protoţe 

rádi zpíváme a někteří i docela obstojně hrajeme na flétny. Na 

konci školního roku nás ještě čeká výlet do olomoucké 

zoologické zahrady.  2.B  
 

A CO U NÁS VE III. A? 
 

Dokončili jsme vyjme-

novaná slova a učíme 

se předpony vy - vý. 

Byli jsme na kopečku 

Santon u Velatic, viděli 

jsme tam malou 

kapličku. Jeli jsme do 

Brna podívat na soutok 

Svratky a Svitavy. 

Plnili jsme úkoly, dělali 

vodníka. Záţitkem byl 

mrtvý zajíc. V Tescu 

byla výstava hodně starých televizí, mobilů a rádií. V Bahenci 

jsme na Čarodějnice opékali buřty a hráli čarodějnické divadlo. 

V angličtině jsme namíchali ovocný salát.  

Niki, Klárka, Verča, Bára, Deni, Petr, 3.A 
 

PŮLROK VE 4.A ANEB U TATARŮ* 
 

Druhé pololetí začalo pro 

nás příjemně, protoţe 

hned v únoru jsme měli 

moţnost zalyţovat si na 

sjezdovce v Hlubokém u 

Kunštátu. Paní učitelky 

pro zájemce z niţšího 

stupně připravily dva 

jednodenní lyţařské 

zájezdy. Kromě lyţování 

jsme v únoru zvládli 

vyrobit v keramice pedigový košík s keramickým dnem a zajet 

do Brna do Anthroposu. V březnu nás čekala výprava do jeskyně 

Pekárna, kde jsme se proměnili v lovce mamutů. Koncem měsíce 

se na nás naši rodiče mohli přijít podívat do třídy v rámci Dne 

otevřených dveří.  V polovině  dubna jsme se  dostali na oddělení 
(pokračování na další straně) 

 

ČESKÝ JAZYK (2.B) 
Český jazyk to je věda,    Český jazyk milujeme,    My jsme velcí druháci, 

říká to i ten náš děda.    do letadla nasedneme.     nemáme jen legraci. 

Český jazyk máme rádi,    Postupujem pořád dál,    Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny,  

kaţdý se v něm chvilku baví.    český jazyk to je král.    uţ je pro nás hračka, 

Píšeme i testíky      Český jazyk ten mám rád,   umíme i hodiny, 

pro mámy i tatíky.     často si v něm můţem hrát.   o přestávkách je pak pračka. 

   V.Haberl O.Zezulka,J.Kvapil,M.Plíšek       N. Zouharová, L. Defer    Z. Audová 

 © Lubor 
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přeţvýkavců na brněnské veterině. Nejvíc se nám líbilo 

vyprávění o koze, která jim z oddělení utekla aţ do obchodu 

s oblečením a díky tomu se dostala na titulní stranu novin. Ke 

svátku maminek jsme ještě v dubnu stihli namalovat hedvábný 

šál a na školu v přírodě nabatikovat námořnická trička. Den 

čarodějnic jsme oslavili na výpravě do lesa poblíţ Hostěnic. 

V prvním květnovém týdnu sice hodně pršelo, ale nám to školu 

v přírodě poblíţ Hlinska nepokazilo. Uţili jsme si legrace i 

mokrých bot. Po návratu ze školy v přírodě nás ještě čekal 

koncert Jaroslava Uhlíře Zpívání ve zvěřinci. 

*U Tatarů - tak nám říká paní učitelka Studená, kdyţ nechápeme, 

o co jde. Šimon Straka, 4A 
 

4.B je v pohybu 
 

Tento půlrok byl opravdu v pohybu a utekl jako voda. Studovali 

jsme pravěk, a to nejen ve škole, ale i v Pekárně, kam jsme se 

doslova doklouzali, a pak si zahráli pravěké divadlo. 

V Antroposu se nám pak nejvíc líbil obrovský mamut. Jednou 

jsme vyrazili do Městského divadla na muzikál Sněhurka a sedm 

trpaslíků, kde jsme se moc nasmáli velkým trpaslíkům a 

zapamatovali si slova chabaščárna a kačaba (oba znamenají 

skvělý, hustý, super...). Pak jsme si zařádili v zábavním parku 

BONGO, to bylo super! Moc zajímavá byla i návštěva 

Veterinární fakulty, kde jsme viděli spoustu zvířat (pacientů), 

zkoumali operační sály a na závěr si ti nejodváţnější sáhli krávě 

přímo do ţaludku. Pak jsme ještě děsně fandili našim 

spoluţákům na Mokerské laťce (a nebylo to marné – Honza 

Osolsobě byl na 2. místě a Matěj Kousalík na 3. místě – 

blahopřejeme!). Vyvrcholením všeho byla jednoznačně škola 

v přírodě, na kterou jsme vyrazili do Ţelezných hor, a tentokrát 

v námořnickém stylu. Pobyt v přístavu (na ubytovně) trval 5 dní. 

Měli jsme námořnická druţstva a své kapitány, se kterými jsme 

kaţdý den hráli různé námořnické hry. Nejvíce se všem líbila hra 

v terénu s tenisovým 

míčkem a diskotéka. Také 

jsme chodili na různé 

výlety, např. do skanzenu 

Veselý Kopec, do blízkých 

vesnic Trhová Kamenice a 

Zubří nebo na nedalekou 

rozhlednu. Úţasné byly 

pirátské snídaně, kde jsme 

si mohli vybrat, co jsme chtěli. Jediné, co nám trochu vadilo, 

bylo počasí – bylo docela chladno a vlhko. Náladu nám to ale 

nepokazilo, ani radost z her a soutěţí. Během pobytu nám paní 

učitelky i naši vedoucí rozdali spoustu diplomů a odměn. Všichni 

jsme se shodli, ţe tahle škola v přírodě byla nej nej nej ze všech! 

:o)))  

Hned po příjezdu jsme jeli na koncert Jaroslava Uhlíře, byl super 

a skvělé bylo, jak celý sál zpíval naší Markétě k narozeninám! 

4.B je rozhodně stále v pohybu a uţ se těšíme, co nás ještě letos 

čeká! 
Evča Studená, Adam Konvalinka, Verča Sedláková, Matěj Kousalík 

 

Co nám připravilo druhé pololetí? 
 

Koncem ledna jsme porovnali své znalosti 

v přírodovědné soutěţi s vesmírnou 

tématikou. Výsledky byly víc neţ dobré. 

V únoru jsme měli moţnost, společně 

s dalšími ţáky prvního stupně, jet dvakrát 

lyţovat do Hluboké u Kunštátu, kde se nám 

velmi líbilo. Oba dny vyšlo počasí a 

sjezdovka byla jen a jen naše. Po jarních 

prázdninách jsme pletli košíky z pedigu a 

před Velikonocemi jsme si upekli vlastní Jidášky. Zatím nejlepší 

akce tohoto pololetí byl 20. 4. výlet do Prahy. To bylo fakt super 

– viděli jsme Orloj, Petřín, Zrcadlový sál, Praţský hrad, katedrálu 

sv. Víta, Zlatou uličku a spoustu dalších věcí… Ke svátku matek 

jsme vyrobili hedvábné šály. Včera jsme si byli zazpívat 

s Jaroslavem Uhlířem a teď nás čeká škola v přírodě 

v Jeseníkách. 

Kromě těchto příjemných věcí to také bylo hodně učení a 

mučení, jsme zvědaví na příští rok. 

Patrik a Adam, 5.A 
 

DRUHÝ POLOČAS - OD ÚNORA DO 
KVĚTNA 

Tak jsme dostali vysvědčení a náš „génius“ si konečně uvědomil, 

ţe by se měl učit. 

Druhé pololetí přineslo 

spoustu akcí. Na začátku to 

byl lyţařský zájezd, který 

se nám moc líbil. Pak 

nastal čas soutěţí: 

recitační,kde jsme se dobře 

umístili, po ní k nám 

přiletěl „Slavíček“, který 

všem udělal radost. Ale 

pak uţ byla nálada 

váţnější, protoţe jsme řešili těţké úkoly z matematiky - Klokan. 

Situaci zachránili Honzík Brzobohatý, který byl první a hned za 

ním byl Filip Čech. Kluci, jste borci. Ani Maruška Novotná se 

nemusí za své výsledky stydět - 4. místo. Konec soutěţí a jedeme 

do Prahy. Zde jsme navštívili spoustu zajímavých památek a 

všem se výlet moc líbil.Aţ na ty nohy, ty nás fakt dost bolely, 

ještě i druhý den. Někteří z nás byli v Praze poprvé. Ve sběru 

starého papíru jsme nebyli nejlepší. I kdyţ jsme se moc snaţili. 

Ještě nás čeká soutěţ Let’s speak English. Ale teď všichni ţijeme 

školou v přírodě, chystáme se do Oskavy v Jeseníkách. Jen 

doufáme, ţe se počasí konečně umoudří.   5.B 
 

ANI JSME SE NENADÁLI A… 
 

To jsme se ani nenadáli a je tu skoro konec školního roku. Za 

poslední půlrok se odehrála spousta věcí a víme, ţe si moţná 

nevzpomeneme na všechny, a tak tady je alespoň část toho, co 

jsme zaţili. V dubnu proběhla například dvě kola Mokerské 

laťky. Naši třídu v 1. kole reprezentovala Verča Ch., Niké, 

Tamča a Pája. Za kluky závodil Petr, Marek a Martin. Další 

sportovní událostí, kde jsme byli úspěšní, byl Pohár rozhlasu. 

Zde nás reprezentovala 

Bětka, Lucka, Verča 

B., Kristýna a Verča L. 

a také samozřejmě naši 

šikovní chlapci, mezi 

kterými nechyběl 

David, Martin, Marek, 

Ondra a Honza F., 

Tom, Luboš a Radek. 

Dívky se umístily na 2. 

místě a chlapci 

dokonce na 1. místě a postupují do dalšího kola, které se bude 

konalo v Blansku, takţe gratulujeme. To by bylo asi vše o sportu. 

Další zajímavou událostí, která se odehrála v naší třídě, byl 

projektový den o řeckých bozích, který nás všechny moc bavil. 

Pár odváţlivců se dokonce prošlo po chodbě ve svých kostýmech 

řeckých bohů. Dozvěděli jsem se mnoho nových informací o 

starověkém Řecku a kaţdý se přestrojil za některého z řeckých 

bohů, který mu byl nejsympatičtější a my ostatní jsme se jej 

snaţili uhádnout.  (pokračování na další straně) 

Do tělocvičny se vřítíme,     TĚLOCVIK (3.A)     Lezeme na tyče, 

podle svého – učení si zřídíme.     Mě ta hodina     Kopáme do míče, 

Skáčeme skoky – hop a skok    připadá krátká.     je to sranda,  

ať si nenarazíme pravý bok.    Jak kdyţ zavrţou vrátka.     to ví kaţdý, 

Při vybiše zase,     Jen se mrknu – uţ je půl     uţ to máme 

kaţdý po míči se pase.     - připadám si jako … kůl.    v těle navţdy. 

L. Brzobohatý     J. Dostál                J. Vacula 
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Také se uskutečnil uţ dlouho očekávaný sběr papíru. Naše třída 

se od minule výrazně zlepšila. Doufám, ţe to příště vyhrajeme! 

Měli jsem také besedu o dospívání a nejvíce nás asi bavily 

scénky, které jsem měli sehrát podle zadaných situací. 

V květnu pojedeme na školu v přírodě, všichni se na ni strašně 

těšíme a doufáme, ţe si ji uţijeme ještě více neţ všechny 

předchozí. (Uţ jsme na ní byli a moc jsme si ji uţili). Snad si na 

konec školního roku svoje známky nepokazíme, ale naopak 

vylepšíme. Alespoň se budeme snaţit.   Vaše 6.A. :) 
 

Kdyby někdo nevěděl, jak to chodí 
v blázinci, aneb ŢIVOT V 7.A 

 

Takţe jsem přemýšlela, co napíšu a 

dlouho mě nic nenapadalo. Ale 

začnu pěkně od začátku. Na naší 

škole se zaloţili malí, papíroví 

panáčci, které vyrobila ve výtvarce 

celá škola . 19. ledna jsme šli 

místo TV sáááňkovat a parádně jsme 

si to uţili! A 21. ledna jsem šli zase 

na brusle, ale některé holky (já taky) 

bruslit nechtěly a tak si daly 

v hospodě čajík. Takţe zima se 

sedmákama byla rozhodně COOL! 

Kdyţ jsme si šli pro pololetní 

vysvědčení, tak nás čekal „Černobílý 

den“ =). 4. února jsme se zúčastnili 

„exkurze“ Planeta 3000 (Indie). Od 

2. do 7. března jsme měli jarní prázky (konečně: D). 7. a 8. dubna 

jsme psali testy SCIO –všeobecné studijní předpoklady, čeják a 

matika. 30. 4. jsme ve zdraví přeţili projekt „Dospívání a vše co 

k němu patří“ X-). Ve středu 5. 5. se konala beseda o kouření. 

Tak a to je všechno! 

Loučí se s vámi za celou 7.A Míša Boušková   
 

Tento půlrok si uţíváme 
 

V druhém pololetí jsme skoro 

nikde nebyli, a tak jsme se 

museli skoro pořád učit. Takţe 

se za tento půlrok neudálo 

moc zajímavých věcí. Bylo 

školní i okresní kolo laťky. 

Někteří skákali fakt dobře. 

Měli jsme zase sběr papíru, 

jako první pololetí. Naše třída 

nic nepřinesla aţ na jednoho, 

takţe jsme určitě vyhráli:D. Byli jsme na exkurzi na Špilberku, 

kde jsme vyplňovali pracovní listy ve skupinkách. Navštívili 

jsme i Petrov a měli jsme rozchod na hambáče:). Na konci jsme 

navštívili policejní muzeum a tam to bavilo kaţdého. Pan Gruška 

nám vykládal historky. V úterý a ve středu jsme měli Pohár 

rozhlasu a kluci postoupili. Jinak se v naší třídě nic moc neudálo. 

Byl to klidný půl rok se spoustou učení, ale my si ho uţíváme:) 

Teď nás ještě čeká škola v přírodě na vodě. Moc se na ni těšíme a 

taky jak budeme nejstarší na škole. Samozřejmě se těšíme i na 

naše malé prvnáčky:) Škola nám o prázdninách bude chybět... 

 8.A 
 

16 125 MRTVÝCH – MASAKR V 9.Á 
 

Tak jo, nikdo neumřel. Kde by se taky v devítce vzalo šestnáct 

tisíc lidí? To jen proto, ţe prý čím víc mrtvých, tím víc lidí si to 

přečte. Takţe kdyţ uţ jste začali, tak si to teda dočtěte, ať se 

s tím nepíšu zbytečně:). Pomineme takové ty nudné věci, jako ţe 

jsme byli v planetáriu nebo skákali na laťce. Né ţe by na laťce 

nebo v tom planetáriu byla nuda, i 

kdyţ tam jsme mírně usínali, 

včetně pana učitele :). Jde spíš o 

toho, ţe to asi nikoho moc 

nezajímá. Takţe se podíváme spíš 

na věci typické pro devátou třídu. 

Nikomu určitě neuniklo, ţe v září, 

uţ se sem nevrátíme. Všichni 

pádíme do světa. Všichni jsme se 

museli rozhodnout, kam to bude. 

Někteří z nás, a nebylo nás zas tak 

málo, museli čelit přijímačkám a 

těm nervům, co je provází. Dalo nám to všem, a myslím, ţe 

hlavně našim rodičům, kteří s tím nadělali, jakoby to byli oni, 

kdo k těm zkouškám půjde, pěkně zabrat. Teď uţ jsme skoro 

všichni někde přijatí. Jen někteří se zkouší uchytit ještě teď ve 

druhém kole. Podařilo se nám KONEČNĚ se dohodnout na 

podobě třídních triček. Očekáváme je kaţdým dnem. Kdyţ to 

čtete tak uţ je snad máme :) Taky jsme se vrhli na tablo. Snad se 

vám bude líbit. Jinak někteří učitelé uţ jsou z nás na nervy, 

protoţe přiznejme si, je druhé pololetí 9. třídy!!! Na co uţ nám ty 

známky budou? Leda tak na to, aby se bylo čím chlubit dětem. 

Takţe, všichni uţ to flákáme, někdo víc někdo míň. Ale vy určitě 

nebudete jiní, věřte tomu…zdraví… Veruš Strmisková ´=O) 
 

ČAS JDE DÁL A MY S NÍM 
 

Zdravíme. A je to opět tady, 

prázdniny jsou za dveřmi a my uţ se 

jich opravdu, ale opravdu 

nemůţeme dočkat. Tentokrát je to 

však jiné, jelikoţ je to poslední rok, 

co strávíme tady na škole. Nevím, 

jestli se máme smát nebo brečet, tak 

či tak, je to krutá pravda. Toto 

pololetí bylo velmi náročné uţ kvůli 

všem problémům okolo přijímacích 

zkoušek a jsme opravdu všichni 

rádi, ţe je to (snad!) uţ vše za námi. 

Snaţili jsme se a myslím si, ţe 

většina je spokojená se svými výsledky. Aby toho nebylo málo, 

také se konal Pohár rozhlasu, u kterého jsme samozřejmě nesměli 

chybět. Celý druhý stupeň se účastnil nejen organizace celé akce, 

ale i závodil a myslím si, ţe se nám to docela vydařilo. Jsme se 

sebou spokojeni. Pořádali jsme také ještě jednu "akci". Protoţe 

jsme andělé prvňáčků, připravovali jsme pro ně tzv. 

"Čarodějnickou Olympiádu", při které si prvňáčci opekli buřty a 

špekáčky, převlékli se za čarodějnice a čaroděje a plnili mnoho 

úkolů. Všichni samozřejmě vše zvládli, a tak jsme jim nakonec 

všem mohli dát diplom za snahu a celkové absolvování 

olympiády. Dále jsme se jako celá třída zapojili do sběru papíru a 

k našemu údivu, zvítězili jsme stejně jako v minulém pololetí. To 

nás všechny velmi potěšilo, protoţe jsme uţ přestávali doufat, ţe 

bychom opravdu mohli nasbírat tak vysoké mnoţství, totiţ 

konkurence byla veliká. Ve škole nás uţ nic tak zajímavého 

nečeká, jelikoţ to hlavní jiţ máme za sebou a nikomu se uţ nic 

dělat nechce. Všichni jsme rádi, ţe uţ průměr není "důleţitý" 

nebo alespoň ne tak, jak byl doposud a my se uţ nemusíme 

stresovat kolik bodů za něj u přijímaček dostaneme. Loučíme se s 

Vámi po devíti letech absolvování a úspěšného navštěvování 

ZŠ Mokrá. Jsme si jistí, ţe všechen čas strávený učením nám na 

středních školách bude uţitečný. Loučíme se se všemi ţáky i 

učiteli a přejeme Vám mnoho zdaru v nadcházejících letech. Čas 

jde dál a my s ním… 

Daniela Chvátalová za 9.B 

 

MATEMATIKA (4.A) 
 

Matika nás hodně baví,  Plus, děleno, mínus, krát,  Dnes to zvládla celá třída,  Deset krát deset, 

my jsme totiţ „počítaví“! baví nás to  - počítat.   nebyla to ţádná bída.   zmáčkni čudlík RESET… 

O matice víme všechno,  Kaţdý člověk však dělá chyby  Dva krát osm a plus pět,   …a uţ zvoní zvonec, 

pětka tu nepadla ani jednou. a pak se diví, ţe mu jedna cifra chybí.  probuď se, můj mozku, HNED!  matiky je konec! 

 © Veruš 
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Tak a máme tady zadání nové soutěţe. Básnických proběhlo uţ jubilejních pět, tak tady pro vás 

máme malou změnu. V šestém kole budeme taky tvořit s fantazií. Četli jste někdo Malého prince? 

Moţná ano, moţná ne. Jsou to krásné příběhy putování malého človíčka z malinečké planety 

vesmírem. Malý princ navštěvuje různé planety a setkává se zde s různými lidmi…na jaké planetě a 

s kým se setká je od teď na vás, na vaší fantazii. Krátké příběhy začínající slovy Další planeta, 

kterou malý princ navštívil… zasílejte (a teď pozor!) nově na adresu rozikova@zs.mokra.cz. 

Uzávěrka bude v pátek 12.listopadu. Tak hurá do toho… a abyste měli inspiraci a viděli jak příběhy 

můţou vypadat máme tady několik povídek ţáků 8.A…docela dobrých povídek. 

VYHODNOCENÍ PÁTÉHO KOLA BÁSNICKÉ SOUTĚŢE 
 

Na téma „učitel a ţák“ si zabásnilo 37 básníků z pěti různých tříd…a tady jsou vítězné básničky… 

1. místo 
ZDENĚK SEVERA (9.B) 

 

POZOR VELITEL 
 

Pozor je tu velitel, 

říkají mu učitel. 

Učí ţáky kaţdý den, 

po škole je pustí ven. 
 

Číst, počítat nás učí, 

psát úkoly nás nutí. 

Učitelem je těţké být, 

jenom se vám musí chtít. 
 

Ţák musí dělat úkoly, 

a další den jít zase do školy 

Někteří dokonce musí dojíţdět, 

a všichni po sobě uklízet. 
 

Písemky ty dostáváme, 

špatné známky za ně máme. 

A kdyţ si je opravíme, 

dostaneme jedničky, to víme. 
 

Někdy se nám pracovat nechce, 

vysvětlíme to učiteli lehce? 

Proto někdy nuda je 

a napětí zde graduje. 

2. místo  
VOJTA AMBROŢ A MIRĎA HAVLÁSEK, 4.A 

 

V TĚLOCVIKU 
 

V tělocviku cvičíme, laťku hned přeskočíme. 

pak se vrhnem na tyče, lezeme aţ do výše. 

Potom přes kozu skáčeme, někteří při tom i pláčeme. 

Zrovna teď skáčeme přes švihadla, 

tak zuřivě, ţe drţátka upadla! 
 

S míčem potom driblujeme a přitom se radujeme. 

Někdy háţem do koše a sprintujem po ploše. 

Na jaře vběhnem na hřiště a trénujeme na příště. 

Zaběhnem si štafetu, pak běţíme poslepu. 
 

V tělocviku se dobře bavíme, to my přece dobře víme! 

Ať nás učí pan učitel nebo paní učitelka, 

po tělocviku je hned kaţdý z nás čiperka!

3. místo 
DAVID BROĎÁK, 6.A 
 

UČITEL 

 

Učitel šel spát, 

aby moh zas vstát. 

Poté, co se probudil, 

velice se zazubil. 

Zuby si pak vyčistil 

a do práce hned vyrazil. 

Jak do školy dorazil, 

úsměv hezký nasadil. 

Míjel ţáky ze všech tříd 

a se všemi se pozdravil. 

 

 

 

Malý princ navštívil planetu Venuši. Na Venuši 

ţila jen jedna ţena. Malý princ k ní přišel a 

pozdravil: „Dobrý den“. Ţena se na sebe dívala do 

zrcadla a malého prince si ani nevšimla. Princ 

pozdravil znovu: „Dobrý den.“ Ţena se otočila a 

pozdravila. Malý princ se zeptal, proč je tu tak 

sama. „Můj muţ se totiţ před dvaceti lety 

odstěhoval na Mars“, odpověděla ţena. Malý princ 

chvíli mlčel a potom se zeptal:„Proč“? Ţena chvíli 

mlčela a potom řekla: „Kdysi jsme se pohádali, 

jelikoţ si myslel, ţe má větší postavení. Já jsem ale 

přesvědčená, ţe jsme si rovni. Jednou mi napsal 

z Marsu dopis s omluvou, ale já jsem mu 

neodpověděla.“ Malý princ dostal nápad, ţe 

by mohl navštívit Mars. Svou cestu 

uskutečnil. Na Marsu doopravdy potkal muţe, 

kterého pozdravil: „Dobrý den.“ Muţ se 

k němu otočil a odpověděl. Malý princ mu 

řekl, ţe navštívil Venuši. Muţ se zeptal: 

„Potkal jsi mou ţenu?“ Malý princ přikýval. 

Potom si povídali. Muţ se rozhodl ţe pojede 

navštívit ţenu na Venuši. Spolu se pak 

odstěhují na Zemi. Malý princ zůstal sám a 

rozhodl se navštívit další planetu. 

 (Peťa Chvátalová a Natka Paluchová) 
 

 

A co vy si myslíte, jsou si muţi a ţeny rovni? 
 

Kdyţ navštívil modrou planetu podobnou Zemi, rozbušilo se mu 

srdce. Viděl veliké hory, dlouhé řeky i rovné pláně. Točila se mu 

z toho hlava. A všude bylo tolik krásných květin, které měl tolik rád. 

Potkal mnoho lidí, ale zastavil se aţ u muţe v pruhované modrobílé 

košili. „Co děláš, člověče?“ zeptal se malý princ. „Námořníka. 

A kdo jsi ty?“, zeptal se přiopilý námořník. „Já jsem malý princ. A 

co vlastně děláš námořníku?“ „No, víš, námořník, to je takový 

mořský vlk, toulá se po moři, aţ mu nakonec zbude jen láhev rumu, 

která mu dělá společnost.“ Malý princ si uvědomil, ţe námořník se 

 velice podobá jemu, také jako on potkal mnoho lidí, ale pořád 

měl nejvíc rád svou květinu na své planetě stejně jako námořník 

svou láhev. „A jak to, ţe ty jsi sám? Jen se svou lahví, kdyţ je tu 

tolik lidí?“ „Kdyţ uděláš velkou chybu, tak tě lidé opustí a zbude 

ti akorát láhev alkoholu. Kdyţ se vydám na moře necítím se uţ 

tak osamělý, protoţe se ke mně nikdo nedostane, proto jsem se 

stal námořníkem.“ Malému princi bylo námořníka líto. Viděl 

v něm sám sebe, na rozdíl od něho námořníkovi lidé nerozuměli, 

malý princ nerozuměl lidem. (Libor Novotný) 
 

Kdo z vás nikdy v ţivotě neudělal chybu?…A za chyby se platí… 
 

Cestoval dál a na další planetě bydlel chudák. Malý princ 

pozdravil a zeptal se: „Proč tady sedíš?“ „Sedím tady, protoţe 

jsem chudý.“ „A proč jsi chudý?“ „Protoţe jsem se tak narodil.“ 

„Ale proč tady sedíš?“, zeptal se nechápavě Malý princ. „Protoţe 

čekám, aţ mi někdo dá peníze.“ „Ale na téhle planetě nikdo není, 

tak kdo by ti mohl dát peníze?“ „Ty jsi teď tady, máš peníze?“ 

„Nemám, odvětil Malý princ.“ A chudák se zeptal znovu: „Máš 

peníze? Malý princ odpověděl, ţe ne a ţe uţ mu to přece říkal. A 

chudák se opět zeptal: „Máš peníze?“…a malý princ raději utekl. 

(Michal Kunc a Jirka Petráš) 
 

Všimli jste si, ţe malý princ ví, ţe je slušné, kdyţ k někomu přijde, nejdříve slušně pozdravit? 
(Pokračování na další straně) 

ANGLIČTINA (4.B) 

Angličtina, to je věda,   S Wizadorou kouzlíme,  Dáváme si otázky,   Lion, puppy, frog and dog 

učíme se číst a psát,    pak se hodně potíme,  popisujem obrázky,   to je ale velký šok. 

půl hodiny abeceda,   překlady a články  namalujem diktáty,   Tak a to je end a konec, 

pak si jdeme spolu hrát.   děláme na známky.  máme velké plakáty.   slyšíš, jak nám zvoní zvonec? 

©Daniela 

Chvátalová 
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Na další planetě bydlel namyšlenec. Kdyţ k němu malý princ 

přišel a pozdravil, namyšlenec řekl: „Co tu chceš?“ „Přiletěl jsem 

navštívit tvoji planetu.“ „A pročpak ty vandráku?“ „Jezdím po 

planetách a zjišťuji, jaké jsou.“ „Alespoň mi nelţi a přiznej se, ţe 

se jdeš podívat na mě.“ „Proč bych to dělal? Víš co, raději odsud 

rychle odletím, nebo za chvíli budu jako ty.“ A tak malý princ 

odletěl na další planetu. (Jiří Břicháček) 

 

Namyšlence můţete potkat i na naší planetě a ani bohuţel nebudete muset dlouho hledat… 
 

Další planeta, kterou malý princ navštívil, byla celá tmavá. 

Najednou malý princ zahlédl muţe. „Kdo jsi?“ Zeptal se malý 

princ. „Jsem narkoman“, řekl tichým hlasem muţ. „A co je to 

narkoman?“ „Narkoman je ten, který podlehne drogám a celý 

jeho ţivot závisí jen na nich.“ „A dá se to vyléčit?“ „Ano, ale 

velmi těţce. A na to uţ je pozdě.“ dodal narkoman. „Teď uţ ale 

odejdi, musím si dát další dávku a nechci, abys to viděl.“ Tak 

malý princ raději zmizel…Dospělí jsou rozhodně zvláštní, říkal si 

v duchu cestou. (Kája Rafajová) 

 
 

Kolikrát denně si vy říkáte, ţe dospělí jsou rozhodně zvláštní? 
 

Na další planetě uviděl malý princ kolem sebe jen tmu. Kdyţ se 

otočil, spatřil prouţek světla. Šel k němu a došlo mu, ţe vyšel 

z jeskyně. Kdyţ se otočil, viděl mnoho políček, na kterých bylo 

pokaţdé jiné počasí. Dobrý den, pozdravila prince paní 

v dlouhých bílých šatech ze sněhových vloček. V ruce drţela hůl, 

na které byl vyřezaný blesk, na hlavě měla věneček z květin. 

„Dobrý den“, pozdravil ji malý princ s údivem. „Kdo jste?“ 

zeptal se. „Jsem víla počasí a tou holí ho kaţdý den na políčcích 

měním, protoţe mám ráda změnu. Pojď, provedu tě tu.“ Malý 

princ šel mlčky s vílou. Viděl políčko s rozkvetlými květinami, 

políčko plné spadaného listí, políčko se sněhuláky. Na jedno 

políčko byl smutný pohled. Květiny, které tu rostly, pomalu 

usychaly. Malého prince to rozesmutnilo. Nemá je kdo zalít. 

„Běţ, vrať se na svou planetu a opatruj svou květinu, ona se ti 

pak odvděčí krásným květem“, řekla mu víla. Malý princ si váţil 

víliny rady a vrátil se na svou planetu. (Hanka Lengálová) 
 

Máte vy někoho, o koho se rádi staráte? 
 

Na další planetě bydlel člověk zvláštní. Pořád se jen smál. 

„Dobrý den“, řekl malý princ. On však neodpověděl a jen se 

smál. Princ nechápal. A člověk se znovu zasmál. Princ se 

rozbrečel, protoţe si myslel, ţe se směje jemu. Člověk se začal 

smát ještě víc. Princ byl z toho celý popletený, tak raději planetu 

opustil. (Veronika Blechová a Aneta Bartáková) 
 

Taky jste někdy nerozuměli smíchu někoho jiného? Nebo třeba i vlastnímu?:-) 
 

Další planeta, kterou malý princ navštívil, byla rozdělená na dvě 

půlky. Na jedné polovině byla krásná příroda a člověk, který se o 

ni staral. Na druhé půlce to vypadalo hrozně a bydlel na ní 

kazisvět, který kácel stromy, stavěl ropné věţe a prodával uran 

islámským teroristům. Jeden člověk měl starost o přírodu a úctu, 

druhý škodil všemu, co spatřil. Malý princ přišel k hodnému 

člověku. „Ahoj“ řekl. „Ahoj“ odpověděl hodný člověk, „prodej 

uranu je na druhé straně planety.“ „Já jsem nepřišel kupovat uran, 

já hledám přátele,“ řekl princ. „Aha, tak to hledej jinde“, řekl 

člověk. Princ odešel na druhou půlku planety. „Buď zdráv 

cizinče, chceš koupit uran?“ Zeptal se kazisvět. „Ahoj, já nechci 

uran, já chci najít kamaráda.“ „Máš-li peníze jsi můj přítel, řekl 

člověk.“ Princ odpověděl: „Nemám peníze, jen květinu.“ „Tak to 

nic, to nejsi můj přítel.“ Princ odešel. Dospělí jsou hrozně 

zvláštní, pomyslel si.  

(Jakub Garčár a Filip Kadák) 
 

Všechny věci se prostě nedají koupit…naštěstí 
 

Přijel na planetu se jménem tak sprostým, ţe jsme ho sem 

nemohli ani napsat. Planeta byla celá bílá. Uprostřed byla jen 

ţidle, na které seděl člověk tmavé pleti. Malý princ k němu přišel 

a pozdravil ho. Ale nedočkal se odpovědi. Člověk měl na krku 

obojek a na něm napsáno k likvidaci. Vedle sebe měl tabulku a 

velký pytel kříd. Na tabulku napsal „Ahoj kamaráde“. Malý princ 

si rázem uvědomil, ţe na planetách nejsou jen lidé bohatí, 

spokojení a zabavení nějakou prací, ale ţe jsou i tací, kteří by 

chtěli kamarády a zábavu. Na planetě chvíli zůstal a s člověkem 

se postupně skamarádil. A spolu potom objíţděli další a další 

planety. 

(Tonda Švehla a Tom Skřivánek) 
 

Nezapomeňte,ţe se spoustou věcí se narodíte, ale přátele si vybíráte…tak šťastnou ruku při výběru  
 

A další planeta, kterou malý princ navštíví, bude moţná ta vaše…tak neváhejte a pište, uţ se na vaše příběhy moc těšíme… 
 

ZEPTEJTE SE NA CO CHCETE, JÁ NA CO CHCI ODPOVÍM 
 

Tentokrát jsme v naší rubrice zpovídali naše dvě fajn sekretářky Ivetu Kalábkovou a Petru Šikovou. Ta první čelila otázkám na tělo v podání 

zástupců sedmáků, druhou řádně vyzpovídali druháci. 
 

Rozhovor s paní sekretářkou Ivetou Kalábkovou 

O ţivotě a práci aneb přišli jsme, zeptali jsme se, vyptávali se a odešli… (Verča a Lukáš, 7.A) 
 

Jak dlouho jste na této škole, a baví vás vaše práce? 

„Na škole jsem od října 1993. Ne ţe by mě práce vyloţeně 

bavila, ale ráda chodím domů s čistou hlavou a to mi tato 

práce, uţ po tolika letech praxe, umoţňuje.“ 

Co si myslíte o škole? 

„Mám k ní kladný vztah, chodila jsem do ní od 5. třídy, od té 

doby tu proběhlo hodně úprav. Mám jen jeden problém: po 

výměně oken a zateplení je zde hrozné teplo.“  

Jste spokojená s novou kolegyní nebo jste „sokyně“? 

„Jsem moc spokojená, je příjemná, spolehlivá, pracovitá a 

vycházíme si navzájem vstříc.  

A sokyně, to určitě nejsme, spíš se z nás staly kamarádky.“ 

Jak jste na tom s panem ředitelem? 

„Znám ho uţ od svých školních let, učil mě chemii, vím, co mám od něj 

očekávat.“ 

Měla jste někdy chuť třísknout do počítače? 

„Mockrát, jsem přírodní člověk, neuznávám techniku a bojuji s ní na 

kaţdém kroku.“ 

Jaký předmět vám ve škole vŧbec nešel a který vám šel naopak 

nejvíce? (+ šla vám chemie?) 

„Moje oblíbené předměty byly ruština a čeština a naopak jsem neměla 

ráda tělocvik a výtvarnou výchovu. Chemie? Výsledky jsem měla dobré a 

patřila k mým oblíbeným předmětům, především proto, ţe jsem jí 

rozuměla.“    (pokračování na další straně) 

VÝTVARKA (5.B) 

Ve výtvarce máme hodně práce,  všechno nám to krásně ladí.  K tomu, aby nás to bavilo,  Výtvarku máme všichni rádi,  

vezmeme tuţky, štětce a malujeme lehce. Nepouţíváme geometrické pomůcky,  a vše se dobře dařilo,  jsme s ní aţ na Adama kamarádi. 

Štětce, barvy dohromady,   všechno zvládneme od ručky.  posloucháme i rádio.   
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Kdybyste měla tři přání, jaká by to byla?  

„Ţádné zdravotní problémy, aby se dařilo v ţivotě mému 

synovi a dočkat se vnoučat“ 

Kam by jste chtěla odcestovat, kdyby jste mohla? 

„Necestuji moc ráda, protoţe mě to zmáhá. Nejraději bych 

však navštívila Skotsko nebo Irsko – letecky a ne na moc 

dlouho, brzo by mi scházela rodina a přátelé.“ 

Koho z učitelského sboru máte nejraději? 

„Kromě p. uč. Vojtěchové a Minxové, které jsou momentálně 

na mateřské dovolené, mám nejraději na škole 

p. uč. Ondrůška, kterého si váţím především jako člověka.“ 

Jste ráda, ţe máme rozhovor s vámi zrovna my? 

„Co na to odpovědět? Nevadilo by mi ho mít s kýmkoliv, 

nemám problém s lidmi.“  

Rozhovor s paní sekretářkou Petrou Šikovou 
Všetečné otázky kladli zástupci 2.B 

 

Jaké bylo Vaše vysněné povolání, kdyţ jste byla v našem věku? 

„Touţila jsem pečovat o zvířátka a díky tomu jsem měla doma hotový 

zvěřinec.“ 

Splnil se Vám tento sen? 

„Bohuţel ne. Nakonec mám úplně odlišné povolání. Částečně jsem si ho 

ale splnila, protoţe máme doma pejska a morčátka.“ 

Jak jste se dostala k práci na naší škole? 

„Ve škole pracuji od loňského roku. Po mateřské dovolené jsem hledala 

nějakou práci ve svém oboru a pan ředitel zrovna hledal někoho na zástup 

za nemocnou paní sekretářku. Zkusila jsem to a štěstí mi přálo.“ 

 

Líbí se Vám u nás ve škole? 

„Ano, jinak bych tu nepracovala.“ 

Přijde vám naše škola něčím zvláštní? 

„Oproti škole, jakou si pamatuji ze svého dětství, je výjimečná přístupem 

učitelů k ţákům. Vztahy jsou více přátelské a vládne tu pohodová 

atmosféra.“ 

Vzpomínáte na svá školní léta? Jaká jste byla ţákyně? 

„Vzpomínám si kaţdý den, kdyţ se s dcerou učím do školy. A jaká jsem 

byla ţákyně? No myslím, ţe jsem školu zvládla vcelku v pohodě a bez 

větších problémů.“ 

Vyvedla jste někdy nějakou lumpárnu? 

„Jako kaţdé dítě jsem dělala různé hlouposti a lumpárny. Ovšem raději 

bych je nezveřejňovala, aby nebyly návodem pro další děti.“ 

Co děláte ráda, kdyţ nepracujete? 

„Volné chvilky trávím s rodinou, rádi jezdíme na výlety. Ovšem nejlepší 

relaxace je s pěknou kníţkou a šálkem dobrého čaje.“ 
 

 
 

 

VĚŘTE NEBO NE …ČÍSLA ANEB CO LZE VYČÍST Z DATA NAROZENÍ 
 

Numerologie je pradávná věda, která zkoumá datum narození 

člověka s cílem dospět k lepšímu pochopení jeho osobnosti. 

Datum narození nám můţe říci mnohé o našich povahových 

vlastnostech, schopnostech, profesních moţnostech, zdravotních 

potíţích apod. Lze vyčíst ţivotní cestu, ţivotní úkol, nadání a 

předpoklady, ale i problémy, na kterých je nutno pracovat. 

Numerologie je tak jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na 

tento svět a je jen na kaţdém z nás, zda této pomoci vyuţije a zda 

otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a 

vědění. 

Výklad z data narození představí, kdo jste a ukáţe vaše vrozené 

vlastnosti a představí vaše ţivotní postoje. Vypočítá se z data 

narození. 

 
 

Chcete-li zjistit, jaké je vaše životní číslo, postupujte podle následujícího návodu: 
Příklad: Narodili jste se 15.4.2009 

Sečtěte tedy všechna čísla svého narození 1 + 5 + 4 + 2 + 0 + 0 + 9 = 21. 
Sečtěte dále 2 + 1 = 3 – ve sčítání pokračujte až do doby, kdy výsledek bude tvořit číslice od 1 do 9. 

Životním číslem je tedy číslo 3. 
 

JEDNIČKY jsou aktivní a tvůrčí, mají odvahu a 

inspiraci. Také sklon k vůdcovství a 

dominantnímu chování. Oplývají dobrými řídícími 

schopnostmi. Dávají přednost individuálnímu 

úspěchu, mají silnou vůli a chtějí se prosadit 

vlastní iniciativou. Rády slyší pochvalu. Někdy 

dosáhnou slávy nebo společenského postavení. 

Pozor na nadřazenost a tvrdohlavost, osobní 

váhavost a obtíţe v hledání vlastní cesty. Jedničky 

se někdy mohou cítit osaměle. 
 

DVOJKY jsou lidé snášenliví, laskaví a vynikají 

velmi dobrou intuicí, kterou mohou vyuţívat při své 

činnosti. Umí naslouchat druhým, být trpěliví a 

diplomatičtí. Dovedou dobře usmiřovat osoby, které 

jsou ve sporu. Mají úspěch ve spolupráci s druhými. 

Někdy mají nedostatek odvahy k realizaci svých 

plánů a iniciativu přenechávají druhým. Často se 

vyhýbají jakékoliv formě vedení a odpovědnosti. Důleţité jsou 

pro ně vztahy, přátelství a citový a partnerský ţivot. Hodně lpí na 

majetku. Špatně se vyrovnávají se stresem. Potřebují kolem sebe 

klid a pohodu, jinak budou roztrţití a 

nervózní.  
 

TROJKY jsou tvořivé, originální, přemýšlivé 

s činorodou myslí a dobrou obrazotvorností. 

Nesnáší nudu a rády spolupracují s druhými 

lidmi. Pro aktivní činnost potřebují pracovat 

bez zábran a s volností. Jsou vynalézavé a 

nápadité při řešení problémů. Často se stává, 

ţe lépe pracují pod vlivem stresu. Snadno 

navazují kontakty, někdy jsou však povrchní. Rychle se 

rozhodují. Vynikají osobním kouzlem a vtipem. Jsou kritické k 

druhým, a proto je třeba je učit určité diplomacii. Pozor na jejich 

neklid, roztěkanost, přílišnou výbušnost, vznětlivost, strach 

z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančního ţivota. 

©Gába 

Patáková 

©Natka Paluchová . 

©
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HUDEBKA (5.A) 

Kdyţ se noty pomíchaj,   Hudebka je úţasná,    V hudebce je veselo,  zpíváme písničku, 

z písničky je nic   má ji kaţdý rád.    Proč by se tu brečelo?  od Svěráka s Uhlířem, 

Však skladatel poskládá ji,  Kdyţ si píseň zazpíváme    Sedíme v kolečku,  baví nás to celý den. 

aby zněla víc.   můţem se pak smát.  (M. Bednářová)                 A. Švehlová, A.Zubíčková, B. Neveselá, A. Chalupová 
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Díky své vytrvalosti a systematické práci 

dosahují ČTVERKY svých pracovních 

úspěchů. Důleţitá je pro ně důslednost, 

pořádek a trpělivost. Úspěch se většinou 

dostavuje v pozdějším věku a po poměrně 

usilovné práci. Jsou to lidé praktičtí a 

konzervativní nemající chuť ke změnám, ale 

monotónnost je taky rozčiluje. Jsou obvykle 

fyzicky zdatní, a proto dávají přednost 

činnostem, kde uplatní fyzickou sílu a 

obratnost. Pozor na nedbalost a zúţený pohled na ţivot. Můţe se 

objevit nedostatek sebejistoty a opatrnosti při rozhodování. 

Občas musí ventilovat svoji vnitřní energii. 
 

PĚTKY potřebují pohyb, neustálé změny, 

vyhledávají svobodu, dobrodruţství a 

rády cestují. Jsou přístupny novým věcem 

i myšlenkám. Mají vůdcovské sklony, 

jsou ambiciózní, avšak velmi citlivé a 

vyhýbají se rutině a nudě. Nemají rády 

pravidla a omezení a nelze je k ničemu 

donutit. Pětkám imponují lidé, kteří je 

dokáţou získat v nějaké oblasti. Pozor na 

podléhání okamţitým nápadům, 

nestálosti, sklonu k nervozitě a neklidu. Je dobré udrţet 

rovnováhu v citové, profesionální a finanční oblasti.  
 

Pro ŠESTKY jsou partnerství, rodina a 

domov základem úspěchu. Potřebují 

partnera, který splní jejich představy. 

Touţí po harmonickém vztahu. Láska a 

uznání rozvíjí jejich sebedůvěru. 

Obvykle jsou jejich svazky úspěšné. Je 

však třeba najít ochotu k ústupkům. 

Šestky rády pomáhají druhým. Často 

mají smysl pro obchod a vztah k estetice 

nebo umění. Pravidelněji by se měly 

věnovat zdraví. Pozor na váhavost, roztěkanost, nedůtklivost, 

netoleranci a přílišnou snaha po vlastní dokonalosti.  
 

SEDMIČKY dávají přednost duševní práci. Snaţí se realizovat 

ve skutečném ţivotě a vyvíjet se prací na sobě samém. Pro svůj 

ţivot potřebují přátelství. Manţelství můţe být nesnadné, neboť 

sedmičky chtějí být nezávislé. Nic nedělají silou, k úspěchu musí 

dobře vnímat druhé a ţivot a rozvíjet sebedůvěru. Přátelství a 

vztahy pro ně hrají hlavní úlohu. Realizace materiálních cílů je 

pro sedmičky obtíţná, i kdyţ peníze 

přicházejí nečekaným způsobem. Mohou se 

objevit sklony ke studiu, duchovnímu 

ţivotu nebo velké cesty. Dobře na ně 

působí venkov, hory nebo moře. Pozor na 

jejich pesimismus a přílišnou strohost. 

Někdy jsou pyšné a nepřístupné a mohou 

zůstat osamělé. 
 

OSMIČKY jsou ctiţádostivé, touţí po 

moci a penězích. Riskantní cesty jim 

přinesou úspěch. Problémem je někdy nedostatek odvahy, 

odolnosti a duševní rovnováhy. Mají 

dobré řídící a organizační schopnosti, jsou 

houţevnaté, vytrvalé, ale konzervativní. 

Mají silný charakter a vůli překonávat 

překáţky. Je pro ně důleţité pochopit 

rovnováhu v ţivotní existenci. Je důleţité 

udrţet v rovnováze dávání a braní, 

materiální majetek nepřinese klid, ani 

uspokojení, pokud nebude ku prospěchu 

ostatním. Pozor u osmiček na zneuţívání 

moci, útočnost, tvrdost, nesnášenlivost, 

netrpělivost, nezdravé sebevědomí, 

vybíravost a náladovost. Je dobré naučit 

se čekat na svůj úspěch. 
 

DEVÍTKY hledají ideál. Podnikají cesty, aby získali zkušenosti 

a setkali se s významnými lidmi. 

Rozvinutá komunikace s veřejností 

nebo zahraničím Mají vysokou 

úroveň mentální energie a zvládají 

všechna úskalí a problémy. Jsou 

zodpovědné, snadno se učí, mají 

idealistický přístup k sobě i okolí. 

Láska, pravda a přátelství, jsou pro ně 

velmi důleţité. Mají potřebu dávat 

mnohé ze sebe ve prospěch druhých, 

není pro ně nutné vysoké materiální 

zajištění. Občas nečekaný úspěch a 

realizace velkých plánů a to v době 

zralosti. Pozor na sklon k iluzím, 

vypjaté citovosti, náladovým a 

přehnaným reakcím.  
 

 

A jak vypadá „mnoţina čísel“ mezi námi učiteli a učitelkami, paními vychovatelkami, sekretářkami i pány školníky? Zapomenout 

samozřejmě nesmíme ani na paní uklízečky a kuchařky. Takţe nejvíce z nás (celkem 7) má ţivotní číslo shodou okolností také „sedm“. Na 

paty jim šlapou „jedničky“ (celkem 6 osob) a také „osmičky“ spolu s „devítkami“ (po 5 osobách). Čtyři z nás mají ţivotní číslo „pět“, 

shodně po 3 zástupcích dospěláků jsou „trojky“, „čtyřky“ a „šestky“ a 2 zbývající mají číslo „dvě“. 
 

KOLIK JE NA SVĚTĚ?...aneb něco pro poučení a čísla kolem nás 
 

 

 

 1  jedno je slunce, jedna je 

Země, měsíc, Bůh, hlavní město, 

kolečko u trakaře, jedno je srdce, 

jedny jsou játra 

 

 

 2  dva jsou pár, dva rodiče, dvojčata, dva jsou měsíce prázdnin 

(červenec, srpen), dva dny má víkend (sobota, neděle), dvě máme 

ledviny, dvě plíce, dvě mozkové hemisféry (pravá a levá), dvě jsou 

části dne (den a noc), dvě strany mince (rub a líc), dva poločasy 

fotbalového zápasu 
 

©Peťa 

Chvátalová 

©Kája 

Rafajová 

©Verča Blechová 
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PŘÍRODOPIS (6.A) 

Pavouci a trilobiti, kdyby ses je nenaučil, ţe píšeme písemku, prostě napiš co víš, 

nejsou naši favoriti, učitelku řečma mučil, na pavoučí rodinku, do příště se to doučíš, 

to ti ještě nedošlo, ţe jsi na to zapomněl, učitelka řekne ti,  to, co jsi dnes neuměl, (M. Černíková 

váţně by to neprošlo, a aţ teď se rozvzpomněl, co vy jste to za děti, ne aby jsi zapomněl                      a B. Bednářová) 

©Andrea Daňková 

©Eliška Straková ©Markéta Drápalová 
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 3  jsou tři oříšky pro 

popelku, pohádkový 

král mívá tři dcery 

nebo syny, 6. ledna 

chodí tři králové, 

skvělá je hudební 

skupina Tři sestry, tři 

vejce do skla, tři jsou 

naše státní barvy (červená, modrá, bílá), tři byli mušketýři (Athos 

Porthos a Aramis – D‘Artagnan je nakonec čtvrtý), tři jsou třetiny 

hokejového zápasu, tři jsou strany trojúhelníku, tři jsou základní 

barvy (červená, modrá, ţlutá) 
 

 4  čtyři listy má čtyřlístek, čtyři jsou roční 

období (jaro, léto, podzim, zima), čtyři jsou 

světové strany (sever, jih, východ, západ), 

čtyři jsou evangelisté (Matouš, Marek, 

Lukáš, Jan), čtyři jsou světové oceány 

(Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový), 

čtyři části má lidské srdce (pravá a levá síň 

a pravá a levá komora), čtyři roky trvala 

první světová válka, čtyři jsou fáze vývoje 

člověka (zručný, vzpřímený, rozumný a dnešního typu), čtyři barvy 

karet (srdce, káry, piky, kříţe), čtyři jsou části kravského ţaludku 

(kniha, bachor, čepec, slez) 
 

 5  pět je pracovních dnů, pět zásad 

první pomoci 5T (ticho, teplo, tekutiny, 

tišení bolesti, transport), Karel Poláček 

napsal kníţku o kamarádech Bylo nás 

pět, pět je prstů na jedné ruce (palec, 

ukazováček, prostředníček, prsteníček, 

malíček) či na jedné noze, pět let trvala 

druhá světová válka, pět je sfér země 

(atmosféra, litosféra, pedosféra, 

hydrosféra, biosféra), v restauraci vám 

přinesou guláš s pěti knedlíky, „do pěti 

musíte být u maminky v doupěti“, pět olympijských kruhů, pět 

období lidských dějin (pravěk, starověk, středověk, novověk, 

moderní dějiny), pět je školních známek 
 

 

 

 6  šest bylo medvědů 

s Cibulkou, šestý rok je naše 

země členem Evropské unie, šest 

je samohlásek (a, e, i, o, u ,y), 

šest bylo ér vývoje země 

(prahory, starohory, prvohory, 

druhohory, třetihory, čtvrtohory), 

šest je stěn krychle, šest roků je 

prvňáčkům 

 7  sedm je dnů v týdnu (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, 

sobota neděle), sedm je smrtelných hříchů (pýcha, lakomství, 

závist, hněv, smilstvo, obţerství, 

lenost), sedm divů světa (Egyptské 

pyramidy, Visuté zahrady 

Semiramidiny, Feidiův Zeus 

v Olympii, Artemidin chrám 

v Efesu, Mauzoleum 

v Halikarnassu, Rhódský kolos, 

Maják na ostrově Faru), 

nejslavnější western Sedm 

statečných, sedmero krkavců, sedm 

je tvrdých souhlásek (h, ch, k, r, d, 

t, n), sedm je pádů (kdo co, koho 

čeho, komu čemu, koho co, 

oslovujeme voláme, o kom o čem, 

s kým čím), sedm má člověk 

krčních obratlů, sedm je 

ţivočišných tříd obratlovců (mihule, paryby, ryby, obojţivelníci, 

plazi, ptáci, savci) 
 

 8  osm je planet sluneční soustavy (Merkur, Venuše, Země, Mars, 

Jupiter, Saturn, Uran, Neptun – a pozor, vědci zjistili,, ţe Pluto 

není planeta), osm je obojetných souhlásek (b, f, l, m, p, s, v, z), 

osm je také koncovek oxidačních čísel (-ný, -natý, -itý, -ičitý, -

ičný/-ečný, -ový -istý, -ičelý) 
 

 9  devět je měkkých souhlásek (ţ, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň), devět 

měsíců trvá těhotenství, devět let základní povinná školní 

docházka, devět je číslic telefonního čísla mobilu 

 

©Venda Sadloňová 

©Zdeněk 

Severa 

©Veruš 

©Verča 

Dubovcová 

©Verča 

Dubovcová 

©Vojta Eliáš 

©Jana Brzobohatá 

©Tom Kůst 

ZEMĚPIS (7.A) 

Zeměpis 2 roky máme,  Klidným krokem vchází do třídy Písemky nás nebaví, Učitel zahlásí konec hodiny 

celou zeměkouli uţ známe. a uţ počítá okna ve chvíli. všichni se hned otráví. a všichni prchají ze třídy. 

Pan učitel nás hodně drtí, Kolikátého dnes máme, Celou hodinu obchází, 

při zkoušení „kolego“ kaţdý strpí. koho si dnes vyvoláme? síly mu však neschází. 
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Vyhodnocení hádanek z minulého čísla: Ruka zákona se strojem odměřujícím čas patří, jak jinak, našemu fyzkáři panu učiteli Ondrůškovi, neúnavnému grafickému tvůrci našeho 

školního časopisu. Tajemný předmět je „lisovač“ pet-lahví pod červeným schodištěm, který laskavě řádně vyuţívejte, ať koše ve třídách nepřekypují nesešlapanými pet-lahvemi, jak 

to stále občas bývá. Malá a milá holčička je naše uţ trochu větší, ale stále milá, paní učitelka Hana Raichová. Ta tmavá postava brázdící od brzkých ranních hodin chodby naší školy 

není nikdo jiný neţ pohodový pan školník Zdeněk Šmerda (kdo by nevěřil, ať si v zimě ráno přivstane - kolem šesté je na chodbách jeho stín k zastiţení. Mimochodem, je to člověk, 

který školu otevírá a nebojí se v ní. Úplně sám. Nebo bojí?:) 
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A NEZAPOMEŇTE … PEACE and LOVE :) 

 

NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŢ ZÁHADA HLAVOLAMU? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

A další záhada   
Ve schránce důvěry byl nalezen anonymní vzkaz, 

věnovaný celé naší škole…moţná by byla škoda, 

kdybyste o něj přišli… 

 

„Nesnáším loučení…Ale nedá mi to…Díky za těch osm 

let…Bylo to s Vámi všemi super…Jedna velká akční 

jízda…A strašně to uteklo…Nechtělo by to nějakou radu 

do ţivota?...Nechtělo…Posloucháte je od nás kaţdý 

den…A stejně se jimi nebudete řídit, vţdyť máte vlastní 

hlavu…A srdce…A to je dobře…Tak se nedejte…Pusu 

a pa…Nejvíc paní učitelce Petě a Lucce, panu 

školníkovi Zdeňkovi, paní druţinářce Alče, třídě 6.A, 

školní jídelně, učebně dějepisu…snad skoro všechno 

tady mi bude chybět…ale… touhle řečí na rozloučenou 

se vlastně neloučím :)…Pachatel se většinou vrací na 

místo činu :)))… ♥ 

Komu patří? 

Kdo je to…před pár lety? 

Co je to? 

Kdo je to? 
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A CO BY NÁM JEŠTĚ CHTĚLI SDĚLIT DEVÁŤÁCI 
„V 9. třídě přišli změny, … nikdo nebyl bez proměny, … puberta se dveřmi drala … a všechny nás s sebou vzala.“ 

Jirka Zubíček 9.A 
 

PÁÁÁ ZÁKLADKO ´=O( 
 

Všichni z vás jednou budou v devítce, budou si muset vybrat jinou školu, 

na kterou půjdou a tuhle naši útulnou základní opustit. Nám taky vţdycky 

přišlo, ţe se toho nikdy nedočkáme, ale najednou je to tady a my nevíme 

jak je sakra moţné, ţe to uteklo tak rychle? Nedávno jsme přece poprvé 

procházeli tou dlouhou školní chodbou. Letos budeme procházet 

naposled. Vezmeme si naše poslední vysvědčení, poslechneme si 

poslední proslov pana ředitele a pak uţ nám bude do duše promlouvat 

někdo jiný. Z našich průšvihů bude mít nervy v kýblu zas někdo jiný 

(těšíte se?:) a naše chytré mozky budou nepostradatelnou posilou někde 

jinde.  

Strávili jsme tu víc jak polovinu ţivota, a nebylo to tak špatné jak to 

vypadá. Nicméně devět let je opravdu dlouhá doba, takţe je čas se 

rozloučit a jít zas dál. Všichni učitelé se snaţili, abychom došli co nejdál, 

ale teď uţ je to jenom na nás. Narvali nám do hlav tolik věcí, ţe víc uţ 

nemůţou. Svou práci udělali moc dobře, takţe díky moc. Moţná se uţ 

těšíte aţ se nás konečně zbavíte, ale my víme, jak MOC vám budeme 

chybět =O) 

Mějte se tu všichni hezky. Uţívejte si, dokud to jde. Teď tomu nevěříte, 

ale uteče aţ moc rychle. Mrknete a bude. A kdyţ jsme to tu vydrţeli my, 

tak vy taky. Nenechte se rozhodit. Učitel nemá vţdycky pravdu, tak s ním 

mějte trpělivost =D. Třeba ji pak bude mít i on s vámi. 
 

Jednou musí všechno skončit, ale naše ţivotní jízda teprve začíná! 
 

Teď ještě malá rekapitulace třídních učitelů, kteří nás po těch devět let 

provázeli: 

1.A p.uč. Františka Dobrovolná 

2.-3.A p.uč. Bohuslava Kopecká 

4.-5.A p.uč. Zuzana Fridrišková-Vojtěchová 

6.-8.A + kousek 9.A  p.uč. Ludmila Oravcová 

9.A p.uč. František Markus, který to po ní přebral 
 

… všimněte si toho, ţe začínáme Františkou a končíme kým..? no 

Františkem :D Všem výše zmíněným VELKÉ DÍKY … my víme, ţe to 

s námi nebylo lehké. Ale s vámi taky ne. A nebojte, my vás máme i tak 

rádi =). Díky i všem ostatním, kdo nás učili (p.uč: Kubáňová, Bauerová-

Tannenbergová, Rozíková, Šmerdová, Puttnerová, Zachrlová, 

Matoušková, Vojtěch, Ondrůšek, Palík, a p.uč. Simča Špičáková, která 

nám uţ utekla) bez vás by to nebylo kompletní ´=O) 

Milá základko, dala jsi nám toho hodně – i kdyţ to, co jsi nám vzala, jsi 

nám moc často nevracela. Stejně nikdy nezapomeneme, tak nezapomeň 

ani ty… 

LOUČÍ SE 9.A 2001-2010 a za ni Verča Strmisková 
 

P.S.: Víte, ţe 9 bylo dřív ďáblovo číslo??? ´=D pročpak asi??? 

VZKAZY 9.A NAŠIM PRVŇÁČKŦM 
 

Jana: „Jendo měj se :)“ 

Andrea: „Milá Anetko, přeji ti aby ses dobře učila a měla 

dobré známky, spoustu přátel a hodné učitele a aby 

ses v ţivotě nikdy nenudila :)“ 

Filip a Martin: „Filipe jsi borec :) dodělej to a nepropadni“ 

Katka a Peťa: „Mary, VYDRŢ :) 

Tom a Jirka: „Marku, hodně se uč a jez zdravě :) 

Aneta: „Ahoj Danielko, přeju ti, aby ti radost ze školy 

vydrţela aţ do 9.třídy“ 

Sandra:„Zdeničko, ať ti to nadšení vydrţí aţ do 9. třídy :-)“ 

Michal N.: „Davide, nechej trable na pozítří “ 

Michal R.: „Michale, budeš mi chybět, byl jsi hodný :)“ 

Terka: „Luci, ať to tady do 9.třídy vydrţíš :)“ 

Eliška: „Adélko, měj se tu hezky a nezlob učitele :D Těch 

zbylých 8 let uběhne jak voda, ani si toho 

nevšimneš a budeš ve stejné situaci jako já teď :)“ 

Verča: „Niky měj se tu hezky. Pořádně si to tu uţívej 

dokud můţeš, protoţe za chvilku budeš taky 

deváťák a nebudeš věřit tomu, jak strašně rychle to 

uteklo ´=O)“ 

Anňa: „Nikol, měj se hezky, uţij si to tady protoţe aţ 

budeš v deváte třídě jako my budeš na to tady 

v dobrem vzpomínat, přeji ti hodně štěstí a ať máš 

jedničky ;-)“ 

Aleš: „Vítku, seš fakt dobrej :), měj se“ 
 

VZKAZY 9.A NAŠIM UČITELŦM 

Janča: „Díky a někdy naschle“ 

Andy: „Vydrţte. Chce to pevné nervy :)“ 

Marza: „Mějte se fajn ;-)“ 

Peťa: „Dalo se to.“ 

Fila: „Byli jste nejlepší učitelé“ 

Martin: „Jste fakt dobří“ 

Katka: „Dalo se to zvládnout :)“ 

Tom: „Promiň! Hele moc se omlouváme:-)“ 

Aneta: „Fakt nevím co říct…Moţná to nebylo tak hrozný 

jak se zdálo…:)“ 

Sanu: „Nebylo to jen mučení:D byla tu i kopa srandy 8-)“ 

Michal N.: „Hej sorry :D :/ :(„ 

Yvet: „Neřvěte při kaţdé hlouposti, kterou děcka provedou. 

Jsme jací jsme a nijak se to nezmění :) Díky.“ 

Michal R.: „Byli jste supr.“ 

Terka: „Promiň :)“ 

Eliška: „Vydrţeli jste to tu s námi, vydrţíte i 

s dalšími….horší uţ to být nemůţe :D“ 

Verča: „Díky, ţe jste to tu s námi vydrţeli a snaţili se nám 

to tu ulehčit (aţ na pár vyjímek :D). Asi to nebylo 

snadný. Pokud ještě stále doufáte, ţe jednou přijde 

den, kdy přestanete litovat svého rozhodnutí stát se 

učitelem, tak je nejvyšší čas si uvědomit, ţe jednou 

přijdou NAŠE děti…to sou ale vyhlídky ţe? ´=O) 

mějte se tu hezky…Přeju ještě lepší třídy neţ byla 

ta naše =D“ 

Anňa: „Promiňte :) a radši berte antidepresiva, bude to 

horší :D“ 

Aleš: „Promiň !!!“ 

Jirka: „Promiň! Hodně štěstí a zdraví…“ 

DĚJEPIS (8.A) 

buď takhle… Dějepis ten máme rádi Učíme se nové věci nebo takhte…  Dějepis nemáme rádi, Nemám dějepis rád, 

 jsme s ním velcí kamarádi. občas k tomu má někdo kecy.  nejsme s ním prostě kamarádi. chtěl bych se na něj vykašlat. 

 Učíme se historii,   Dějiny jsou blbá věc,  

 probíráme teorii. V. Blechová a P. Chvátalová  chodíme tam jen na pokec. A. Švehla a T. Skřivánek 
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ROZLOUČENÍ… 
 

Dovolte, abych se za nás, ţáky 9.B. rozloučil s našimi učiteli. 

Rozhodli jsme se rozloučit zvlášť s kaţdým učitelem, který 

nás něco vyučoval, nějakou naší vzpomínkou na něj. 

Začneme naší třídní, paní učitelkou Tannenbergovou, které 

děkujeme za to, ţe to s námi vydrţela, i kdyţ to určitě neměla 

lehké. A to třeba kvůli našemu věčnému opoţděnému nošení 

omluvenek, peněz na školní výlety a dalších jiných věcí. 

Navíc také kvůli naší neochotě a nechápavosti nejen při 

výuce angličtiny, ale i ve všech jiných okamţicích. Dále 

bychom se rozloučili s paní učitelkou Kubáňovou, která nás 

učila dějepis a občanskou výchovu. Děkujeme jí za to, ţe 

měla ochotu nás něco naučit a hrála s námi v hodinách různé 

hry. Dále s paní učitelkou Šmerdovou, která nás učila český 

jazyk, volbu povolání a rodinnou výchovu. Paní učitelka nás 

toho hodně naučila a děkujeme jí hlavně za pomoc při volbě 

středních škol a povolání, protoţe to pro nás bylo asi to 

nejdůleţitější. Další je na řadě pan učitel Markus, který nás 

učil zeměpis a nevzdával to ani v těch nejhorších chvílích, 

kdy jsme měli říct hlavní město Švédska, Norska, Finska a 

podobně. Navíc nás učil tělesnou výchovu, takţe nám alespoň 

po fyzické stránce nedělá problém vylézt schody a zdolat 

další překáţky. Dále pan učitel Ondrůšek, náš matematikář, 

fyzikář a počítačový odborník. Díky němu nás v obchodě 

ţádná prodavačka neošidí a ţádný fyzikální jev nás 

nepřekvapí. Potom tu máme přírodopis a paní učitelku 

Matouškovou, díky které víme, ţe to, do čeho občas kopneme 

nebo třeba hodíme do vody není "šutr", ale můţe to být 

hornina, která se nějak jmenuje. Nesmíme zapomenout na 

pana ředitele a našeho učitele chemie, Josefa Palíka, díky 

kterému víme, ţe kdyţ něco hoří nebo pění, není to jen tak, 

ale můţe za to nějaká chemická reakce. A paní učitelka 

Rozíková nás naučila kreslit a pracovat s různými věcmi, 

týkající se výtvarné výchovy. 

Opravdu všem učitelům děkujeme za všechny znalosti, které 

nám předali a my doufáme, ţe to na středních školách nějak 

prodáme. Bude se nám stýskat, ale devět let je devět let a to 

chce změnu. Vzpomínejte na nás v dobrém. Děkujeme! Vaši 

deváťáci. :-)  

za všechny Radek Paták 
 

Pár básní věnovaných předmětům, které se nám navţdy 

zapíší do paměti:) 

 

VZKAZY PRVŇÁČKŦM A UČITELŦM OD 9.B 
 

Darča a Verča„Pavli, měj se hezky a snaţ se zvládat školu do poslední 

chvíle“  

Lukáš Č. „Učitelé, díky za všechno, ale stýskat se mi po vás 

nebude☺Nikdy nezapomenu☼“ 

Vojta  „Matyáši, měj se dobře a uč se“  

„Učitelé, mějte se tu dobře, občas dojedu – moţná. Sbohem a 

z ústavu do ústavu.“ 

Míša F.  „Zuzko, měj se hezky a přeţijte to tu“  

„Učitelé netrapte a nedávejte špatné známky. Někdy přijedu a 

nezapomenu♥“ 

Denisa  „Kevine vydrţ, uţ jen 8 let“ 

„Učitelé, obalte si nervy, lepší to nebude. Bohuţel letím dál, ale 

vůbec mi to nevadí.“ 

Danča „Peťo, zvládli jsme to my, zvládneš to taky.“ 

„Učitelé, mějte se hezky, díky za čas strávený s celou naší 

třídou. Bylo to tu váţně fajn.“ 

Tom Kůst „Matyáši, uč se a doufám, ţe to tu s učiteli vydrţíš.“ 

„Hlavně tu s ţáky vydrţte a moţná se tu někdy zastavím. Na 

školu se nedá zapomenout.“ 

Míša M.  „Honzíku, pevný nervy ještě toho máš hodně před sebou. 

Vydrţ Prťka, vydrţ.“ 

„Učitelé, přeji hodně ţáků jako jsme byli my a ty školo stůj 

ještě chvíli.“ 

Tom Kvapil Nikomu nic nevzkazuje. 

Radek  „Prvňáčci, mějte se hezky a uţívejte si školu, protoţe to nejhorší 

vás teprve čeká.“ 

„Učitelé, budu na vás vzpomínat v dobrém. Základka 4-ever, 

nezapomenu.“ 

Gába  „Tome, moc nezlob a uč se.“ 

„Učitelé, buďte hodní a nerozčilujte se. 

Lukáš R. Nikomu nic nevzkazuje. 

Venda  „Aneţko, měj se tady pěkně, určitě to zvládneš.“ 

„Učitelé dík za to, co jste mě naučili☺“ 

Zdeněk  „Matyáši, uteče to jako voda“ 

„Učitelé, něco jste mě naučili a ty školo mi budeš chybět.“ 

Jana  „Jirko vydrţ.“ 

„Učitelé, zvládněte to. Přišla jsem, viděla jsem, stačilo mi.“ 

Jáchym „Martine, přeţij to a hlavně s humorem.“ 

„Učitelé děkuju, ale chybět mi nebudete. Nezapomenu.“ 
 

 

Chemie mi nejde, 

Stejně z toho sejde. 

Vodík, chlor a mramor, 

uţ jsem z toho magor. 

Tom Matura 

Válka první a druhá světová 

to je přece zabíjení, 

a tak se člověk nechová. 

Naše prarodiče v koncentrácích věznili. 

dopadlo to ale dobře, 

jinak bychom tady nebyli. 

Meze všechny rozorali, 

všechno se stáhlo do druţstev, 

dobytek i velké statky, 

nedostal uţ nikdo zpátky. 

A pak přišla revoluce, 

měli všichni holé ruce. 

Padla vláda komunismu, 

národ byl plný optimismu. 

Něco se uţ podařilo, 

ještě hodně práce zbylo. 

Potkala nás světová krize, 

lidé přišli o práci, 

a na celém světě přibyli další chudáci. 

Šetření nás nemine, 

uvidíme, jak se všechno vyvine. 

                 Eliška Straková 
Kdyţ dechovka začne hrát, 

mladí začnou utíkat. 

Kdyţ se ozve rocku síla, 

mládeţ se zas na plac sbírá. 

Basa, buben, kytara, 

pogujem uţ od jara. 

Sogo, synťák, klávesy, 

řveme jako na lesy. 

Danča Chvátalová 

Chaos, pláč a panika, 

ach jo – zase fyzika. 

Vědní obor je to krásný, 

občas nám však není jasný. 

Radek Paták 

Matika je zrádná věda, 

spát mi velmi často nedá. 

Čísla, zlomky, rovnice, 

horší, neţ po ránu opice. 

Denča Chmelíčková 

 

FYZIKA (9.A) 

Do hlavy nám vtlouká, Ví proč bubliny jsou z mýdla,  Takţe kvůli někomu, 

proč zelená je louka. a ţe k létání nestačí jen křídla.  kdo se chodil do nebe dívat, 

Proč kapka krve k zemi teče, Ví ţe i kdyţ je tma, slunce svítí,  my sedíme v lavicích, 

proč se ten čas tak hrozně vleče. ţe vodou se oheň v krbu nerozsvítí.  na vzorce musíme zírat, 

Proč padají kroupy a jindy sněţí,    padáme únavou, 

proč od moře vane vánek svěţí.    a můţeme leda tak zívat.            V. Strmisková 
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A KAM PŮJDOU PO PRÁZDNINÁCH ZNOVU DO „PRVNÍ TŘÍDY“ NAŠI LETOŠNÍ DEVÁŤÁCI? 
 

9.A 

Brzobohatá Jana – ještě neví 

Daňková Andrea – SOU a SOŠ, Charbulova 106 , cukrářka 
Drápalová Markéta - SŠIT a SP, Purkyňova 97, sociální péče 

Elblová Petra - Gymnázium, Elgartova 3 

Klimeš Filip - ISŠ automobilní, Křiţíkova 15, mech. opravář motorových 
vozidel 

Krejčíř Martin - SŠP, Jílova 36 g, montér suchých staveb 

Lorencová Kateřina - Gymnázium, Křenová 36 
Matura Tomáš - SOŠ a OU, Praţská 38 b, stavební materiály 

Mikulášková Aneta - SZŠ, Jaselská 7, zdravotní lyceum 

Neveselá Sandra - SŠIT a SP, Purkyňova 97, sociální péče 
Nevřivý Michal - SŠIT a SP, Purkyňova 97, mechanik-elektronik 

Otrusiníková Yveta - Gymnázium, Křenová 36 

Ryba Michal - OA Eldo, Střední 59, Obchodní akademie 
Stöhrová Tereza - OA Eldo, Střední 59, Obchodní akademie 

Straková Eliška – Hotelová škola, Bosonoţská 9, hotelnictví a turismus 

Strmisková Veronika - Cyrilometodějské gymnázium, Lerchova 63, 
předškolní pedagogika 

Střelcová Anna – ještě neví 

Svícenec Aleš - SOU a SOŠ, Charbulova 106 , kadeřník 
Zubíček Jiří - SPŠ a VOŠT, Sokolská 1, strojírenství  

9.B 

Budařová Darina - ISŠP, Šmahova 110, knihařka 

Čeman Lukáš - ISŠP, Olomoucká 61, obráběč kovů 
Dubovcová Veronika - ISŠP, Šmahova 110, knihařka 

Eliáš Vojtěch - SPŠE, Kounicova 16, slaboproud 

Ftačníková Michaela - SZŠ a VOŠ, Merhautova 15, nutriční asistent 
Chmelíčková Denisa - SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova 20 

Chvátalová Daniela - Gymnázium, Slovanské náměstí 7 

Kůst Tomáš - SŠI a S, Čichnova 23, informační technologie 
Kvapil Tomáš - SOŠ a SOU, Bosonohy - Praţská, instalatér 

Moudrá Michaela - OA a VOŠ, Pionýrská 23, obchodní akademie 

Paták Radek - SPŠ, Sokolská 1, počítačová grafika 
Patáková Gabriela - SOŠ a SOU obchodní, Jánská 22, ekonomika a 

podnikání 

Rotrekl Lukáš - Biskupské gymnázium, Barvičova 85 
Sadloňová Vendula - OA a VOŠ, Pionýrská 23, obchodní akademie 

Severa Zdeněk - SŠP, Jílová 36 g, nábytkářská a dřevařská výroba 

Strejčková Jana - Cyrilometodějské gymnázium, Lerchova 63, 
pedagogické lyceum 

Šrámek Jáchym – Gymnázium Čajkovského, Olomouc  

 

 

KRÁTKÉ ÚRYVKY Z ÚVAH DEVÁŤÁKŮ V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ 
 

JAKÉ JE TO BÝT DEVÁŤÁKEM? 

…No záleţí na tom, z jaké strany se na to podíváte. Z jedné je to špatné, 

protoţe tady končíme a půjdeme dál. Z druhé je to krása, pořádat různé 

akce a být na škole nejstarší. Na jednu stranu se těším aţ bude ze 

základky venku. Na druhou stranu bych tu chtěl zůstat ještě pár let... 

Tom Kůst, 9.B 

…Je to zvláštní pocit. Uvědomujete si, ţe jste na škole poslední rok, 

organizujete různé akce, uţívate si a hlídáte si, abyste se na nějakou tu 

školu dostali. Všichni po vás něco chtějí a vy nevíte co dřív… 

Tom Kvapil, 9.B 

…V devítce je to najednou strašně zrychlené. Neţ si uvědomíte, ţe v ní 

jste, je uţ skoro konec…   Verča Strmisková, 9.A 

…Dobré je to, ţe se ve druhém pololetí uţ nemusíte snaţit mít dobré 

známky, špatné v tom, ţe se za chvíli rozejdeme kaţdý na jinou školu. Já 

bych si to tady ještě prodlouţila…   Jana Brzobohatá, 9.A 
 

JAKÉ JE BÝT UČITELEM DEVÁŤÁKŦ? 

…Kaţdý učitel chce, abychom, aţ odejdeme, měli něco v hlavě. Zvláště 

učitelé deváťáků to mají těţké. Odmlouváme, neděláme co máme, učitelé 

se pak rozčilují a jsou protivní. I na jiné ţáky…. Gabča Patáková, 9.B 

…Na sklonku roku se přestáváme učit a učitelé jsou z toho celkem na 

nervy. Snaţí se nás připravit na střední školy. Podle některých tam 

budeme elita , protoţe nás vycepovali a vycvičili. Jiní o nás tvrdí, ţe jsme 

nejhorší ročník, ale my víme, ţe to není pravda.Uvědomujeme si ţe 

budeme muset odejít od svých dlouholetých kamarádů a tak se cítíme 

trochu smutní. Ale co, ţivot jde dál a my s ním… Vojta Eliáš, 9.B 

…Někdy si říkám, ţe se k nám někteří učitelé chovají opravdu špatně, ale 

pak si uvědomím, ţe k tomu mají důvod. Někteří z nás se chovají jako 

banda zvířat a já se naopak divím, ţe to učitelé vydrţí. Kdyţ si 

představím, ţe bych měl učit takové ţáky, byl by to těţký úkol a raději 

bych byl asi popelářem... Zdeněk Severa, 9.B 

CO MI ZÁKLADNÍ ŠKOLA DALA? 

…Automaticky odpovím vzdělání. Ale kdyţ o tom tak 

uvaţuji, dala mi toho ještě mnohem víc. Kamarády, 

zkušenosti a taky poznání, ţe nikdo není dokonalý. A to platí 

pro ţáky i pro učitele… Denča Chmelíčková, 9.B 

…V první řadě mi vzala hodně volného času, ale na druhou 

stranu jsem se toho hodně naučil. Kdyby škola nebyla, tak 

jsem úplně tupej… Lukáš Rotrekl, 9.B 

…Spousta věcí, co se na základce učíme je podle mě 

zbytečná, ale za celých těch devět let taky spousta věcí za 

něco stála. Těším se na to, co mi dá a naopak vezme střední 

škola… Darina Budařová, 9.B 

…Mě dala škola celkem dost. Vědomosti a zkušenosti, které 

si za ta léta nastřádáte v hlavě. Jestli si toho hodně odnesu 

moc neřeším. Nemusím přece hned studovat na univerzitě. 

Prostě jsem tady byla a teď jdu dál…Verča Dubovcová, 9.B 

…Naučila mě číst, psát, počítat a jiné další věci. Třeba 

malovat a sportovat. Vzala mi spoustu volného času, peníze 

na exkurze a často dobrou náladu…. Lukáš Čeman, 9.B 

…Vzala mi spoustu času. Jako by jí nestačilo, ţe tam denně 

trávíme i osm hodin, tak nás nutí učit se ještě doma a dělat 

domácí úkoly. Kdybych se učila jak bych měla do všech 

předmětů, tak to dělám do noci a nemám ţádný osobní 

program. V některých předmětech se učíme blbosti, ale 

některé mě i bavily. Ty které jsem strávila v křečích smíchu…

 Anna Střelcová, 9.A 

Dala mi vzdělání, přátele a vzala mi volný čas a energii. Sedět 

v lavici je strašně unavující… Andrea Daňková, 9.A 

 

 

NAPSALI ŢÁCI … 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Na Den otevřených dveří jsme byli ve škole. Přišlo hodně maminek i 

nějaký tatínek. Spoluţáci, kteří tady měli rodiče, je vyzkoušeli 

z matematiky. Potom byla angličtina. Hráli jsme anglické pexeso, zpívali 

jsme anglické písničky. Sašin děda v angličtině nerozuměl ani slovo.

 Honza U. a Míša D., 3.A 
 

CO OČEKÁVÁME OD 2. STUPNĚ? 

Na jednu stranu se na druhý stupeň těšíme, protoţe budeme blíţe ke konci 

škole. Na tu druhou zas tak moc ne, protoţe bude těţší učivo. Přibudou 

nám nové předměty – fyzika, chemie, němčina, občanka, dějepis, 

zeměpis,  na které se docela těšíme. Budeme si muset zvyknout na nové 

učitele a oni na nás. Škoda, ţe se budeme muset rozloučit s naší paní 

učitelkou. Zase se ale moc těšíme a chceme pana učitele Markuse. Těšíme 

se také na větší schodiště a na větší prostor na chodbě, jako 

ho mají šesťáci. Zkrátka se těšíme na červené schodiště. Taky 

se těšíme v sedmé třídě na lyţák. No a jsme moc zvědaví, jak 

to zvládneme a koho budeme na který předmět mít… 

Tom S., Tom N., Thomas, Petr D., 5.A 
 

Těţší batoh, stěhování z tříd do tříd a více učení…Více 

práce,více učitelů, více všeho…Těšíme se na dějepis, 

rozhodně se netěšíme na fyziku…Doufáme, ţe budeme mít 

tolik školních akcí jako letos…Doufáme, ţe budeme mít 

takové hodné učitele, jako je naše paní učitelka Zachrlová a 

pan učitel Ondrůšek…Kdyţ to shrneme, tak se na 2. stupeň 

celkem těšíme…              5.B

CHEMIE (9.B) 

Chemie, chemie, chemie,    Nejlepší jsou pokusy,    Kdyţ se řekne chemie, 

ten kdo ji umí borec je.     nestrkej to do pusy.    hezky se to rýmuje: 

Lehký předmět to moc není,    To víš, je to kyselina,    bez učení to moc nedáváš, 

třeba se to někdy změní.     hodně velká ţravina.    a pětečky dostáváš. Z. Severa 
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Na dva předměty se při losování nedostalo…tak jsme to dali navíc „kdo by jakoţe dobrovolně chtěl“. A nejen ten, kdo teď chodí do školy ví, jak to bývá 
s dobrovolnými úkoly navíc :)… Mysleli jsme si, ţe nic nepřijde…ale…ono přišlo:)…od Jarka Vaňáčka ze 7.A…tak tady to máte 

CO BUDE V 9. TŘÍDĚ ? 

Devátá třída, finální ročník základní školy. Ale ptám se, je to 

váţně tak dobré být v 9. třídě? Kdyţ ukončíme 8. ročník, co nás 

můţe potkat v „devítce“? …Například absolventské práce. 

Bohuţel o nich moc nevím, protoţe jsem je v ţivotě netvořil. 

Dále příprava na přijímací zkoušky, snad ta nejdůleţitější věc 

v devítce. Nebo ne? O tom by se dalo spekulovat další čtyři A4.  

Na scénu dále přijde učivo, které se od letošního nebude 

pravděpodobně tolik lišit. Zůstane nám jak chemie tak zeměpis. 

Další co se nezmění je, ţe budeme v těchto předmětech dále 

pracovat, jako kdyby nám šlo o ţivot. V dějepise probereme 

moderní dějiny, v angličtině další lekce plné nesmyslných a 

nepotřebných slovíček. I kdyţ je devátá třída hezká, má své 

nevýhody. O těch se dá mluvit pouze subjektivně. Jako je třeba 

neustálé učení, bezpočet písemek a zákeřných testíků. A výhody? 

Výhodou je, ţe kdyţ nastoupíme do 9. třídy, tak tam snad 

strávíme poslední rok školy na základní škole. Budeme nejstarší 

na škole a budeme znát velkou většinu personálu školy. A i kdyţ 

uţ jsme u toho finálního roku, tak nesmíme zapomenout na 

odchod. Ten bude asi stejný jako u kaţdých deváťáků. Hádky o 

to, jaký bude potisk na trikách, kdy, kde a jestli vůbec bude 

rozlučák a další formality. A co vy, těšíte se na to, aţ budete v 9. 

třídě? (s vyjímkou letošních deváťáků:)         Jakub Garčár, 8.A 
 

POHÁR ROZHLASU 

Všechno to začalo v úterý 11. 5. v 7: 30 a skončilo ve středu 

12.5. ve 13:00. Všichni měli dobrou náladu a byli odhodláni 

vyhrát. Soutěţily s námi gymázium Šlapanice a ZŠ Újezd u Brna. 

Jako první disciplína byla běh na 60 m. Tady se nám dařilo. Taky 

se skákalo do dálky a nechyběl ani skok vysoký. Ve štafetě si 

kluci vedli výborně. Holky podaly také dobrý výkon. Běh na 

1000 m byl pro kluky a samozřejmě i pro holky třešničkou na 

dortu.Kluci skončili první a postoupili do Blanska. Holky tak 

úspěšné nebyly, ale to nevadí, podaří se jim to jindy. 

V pořadí jednotlivců v kategorii mladších ţáků se nejlépe 

umístili Kuba Strejček a Honza Hrubý, mezi staršími Aleš 

Svícenec, Dan Raus a Michal Ryba.       Martin Sadloň, 6.A 
 

Obě druţstva nás také reprezentovala na okresním finále, které 

pořádala naše škola v Blansku. Zde se druţstvo starších chlapců 

umístilo na 3. místě, druţstvo mladších chlapců obsadilo 

4. příčku. O průběhu akce informuje náš reportér Tom Ševčík: 

„Ráno jsme se shromáţdili před školou. Kdyţ jsme uţ byli 

všichni, nastoupili jsme na předem objednaný autobus, který nás 

odvezl aţ do Blanska. Všichni se těšili jak si zasportují. Byli 

v dobré náladě a atmosféra byla skvělá. Naši sportovci Petr Janků 

a Martin Sadloň uspěli v laťce. David Broďák musel nečekaně 

nastoupit na běh na 1000m. Při závodě ho ostatní sportovci 

předběhli, ale to nevadí, protoţe jsme uspěli zase v jiných 

disciplínách. Celkově jsme na body prohráli, ale i tak jsme 

odjíţděli s úsměvy na tvářích. Na bonus mám pro vás dva 

krátké rozhovory s našimi sportovci. Martin Sadloň po neskočené 

laťce: „Cítím, ţe to na druhý pokus dám.“ Petr Janků po 

neskočené laťce: „Zima, stres a chce se mi čůrat.“ Co k tomu 

dodat, pro sportovní nasazení nebyl čas na dlouhé komentáře 

Tomáš Ševčík, 6.A 

MOKERSKÁ LAŤKA 

Letos proběhl jiţ 18. ročník soutěţe ţáků základních škol ve 

skoku vysokém Mokerská laťka. Do  okresního škola postoupili 

nejšikovnější skokani. Nejlépe se dařilo Petrovi Janků a Martinu 

Sadloňovi. Z děvčat Veronice Doleţalové a Veronice 

Chvátalové. V kategorii starších ţáků se nejlépe vedlo Aleši 

Svícencovi a Tomáši Kvapilovi, z děvčat Denise Chmelíčkové a 

Anetě Haberlové. Mezi dorostenci podali nejlepší výkony Daniel 

Raus a Radek Paták. Velmi pěkně se umístili i nejmladší ţáci Jan 

Osolsobě, Matěj Kousalík a Mirek Havlásek. 
 

 

SOUTĚŢ PTÁCI 

6. duba 2010 jsme se v Brněnské ZOO zúčastnily soutěţe 

pořádané ke dni ptactva (ten je na Apríla 1.dubna, to ale soutěţ 

být nemohla, protoţe byly Velikonoční prázdniny:) 

Vyjely jsme ráno - 7:50 autobusem. Doprovázela nás paní 

vychovatelka Kudličková. Do ZOO jsme to tak tak stihly. 

Dostaly jsme pár časopisů a vyrazily. V části zahrady byly 

rozmístěné otázky, které ty se samozřejmě týkaly ptáků =O). 

Byly teda těţší neţ loni, ale i tak nás zaskočila jen jedna. 

Objevila se v ní slova jako piscivorní nebo omnivorní a ty jsme 

teda fakt nikdy neslyšely. Celkem nás překvapilo, ţe to měl 

někdo dobře. Odpověděly jsme na všech 20 otázek a vrátily se 

do...no do nějaké budovy. Pak jsme šly omrknout suvenýry. 

Zdlábly jsme svačiny a šly si poslechnout, jak jsme dopadly. Z 20 

bodů jsme měly 13. Nic moc co? Ale i to je úspěch ne? Skončily 

jsme na 3. místě ! ... od konce :), ale na posledních třech místech 

bylo fakt hodně lidí, takţe nevadí. A pak jsme jely zpátky domů. 

Jaká škoda, ţe za rok uţ jet nemůţem. V září se totiţ všichni 

rozprchneme do světa. 

Verča Strmisková (napsala=O), Eliška Straková, 

Anňa Střelcová a Katka Lorencová z 9.A 
 

DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLE 

V pátek 4. 6. oslavila i naše škola Den dětí. Program pro 1. aţ 

5. třídu Dětský den bez úrazu připravila Fantázie ze Slatiny. 

Kaţdá třída musela projít celkem šesti stanovišti a za splněný 

úkol získávala nápovědu k vyřešení hádanky, kdo ukradl zlatý 

prstýnek a stříbrné hodinky. 

Na jednom ze stanovišť jsme si vyzkoušeli, jaké je to nevidět. 

Jinde jsme měli poskytnout pomoc zraněnému kamarádovi. Taky 

jsme se museli domluvit jako třída a svázaní do chumlu zdolávat 

různé překáţky. Jeden z úkolů byl zaměřený na přesnost – výroba 

vlaštovky a zasaţení terče. 

Holky z deváté třídy nám zahrály malou scénku a naši hasiči 

předvedli své auto. 

Kromě jedné třídy se všem ostatním podařilo hádanku vyluštit a 

odpověď zněla – straka.           Šimon Straka, 4.A

 

 

  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ     INFORMATIKA 

Kdyţ úča do dveří vejde,  Učí nás, jak se k přírodě chovat  Infoška je príma,   Učí nás rozebírat či instalovat. 

hluk a křik hned sejde.  a jak si úctu k lidem zachovat.  v dnešní době ji umí kaţdý špríma.  Umí také rychle psát 

Umí si nás uklidnit,   Je to prostě Kubáňová   Ondrůšek je príma chlap,   a počítače spravovat, 

rozbrečet i pobavit.  s velkým Ká a malým ová   naučíte se drţet chlad.   je to dobrý kamarád  

©Petra Elblová 

©Verča Ţáková 
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Zase by bylo na místě poděkovat všem, co dělají naši školu naší školou (učitelkám a učitelům, vedení, sekretářkám, školníkům, uklizečkám, kuchařkám)… ale 
nechceme se opakovat…tak jen stručně v jedné patičce…díky za všechno, co pro nás navíc děláte…takţe tentokrát ne za to, co máte v popisu práce, ale hlavně 

za to, ţe to snad alespoň občas děláte rádi, s dobrou náladou a úsměvem, který se potom přenáší i na nás…a o tom to je .-) 

Libor Novotný se jmenuju 

opravdu nerad maluju. 
Do školy si občas zajdu, 

v učebnici něco najdu. 

Něčeho se přiučím 
doma se vůbec neučím. 

Jsem trochu černý,  

kamarádům zůstávám věrný. 
Po škole na další školy rád chci jít, 

nechci být ţádný kanálník. 

Snadnou práci nemají,  
v zemi se pořád vrtají. 

Proto právník chci být 
v klidu a pohodě si ţít. 

 

Míša Čechová 
Jsem tu abych ţila, 

jsem tu abych byla. 

Taková jaká jsem, 
tak pojďte všichni ven, 

jsem ráda za to, ţe jsem. 

Kaţdý je originál, 

a tudíţ přece i já. 

Inspirace minulým časopisem… (krásnými limericky od sedmáků) 
 

Naše třída 3.A 

Je básnicky šikovná… 

Kdyţ uţ nás navštíví rým, 
zřídka je skutečnost podobná s ním. 

třídní učitelka 
 

Jeden bezdomovec z podchodu, 

měl přítele v obchodu, 
Dával mu jídlo zadarmo 

nebyl to přítel nadarmo. 

Jindra Dostál, 3.A 
 

Jeden pán z Prahy, 

znal čtyři vrahy. 
A jak je znal, 

tak se jich bál. 

A jak se jich bál,  
tak se s nimi pral. 

Jedna paní z Canady, 

krásně zpívala balady, 
Zpívala je fakt krásně, 

ale pak ji bolely dásně. 

                            Šimon Fasora 3.A

Byl jeden pán z Londýna 

a jeho hodná kočka Mína. 

Ta ale kradla, 
a ze střechy spadla. 

Zlomila si nohu, 

tak jsem to napsal ve slohu. 

Jan Vacula, 3.A 
 

Jeden pán z Liberce, 

vlezl si do pece, 

Pec ho tuze pálila, 
tak ho paní spálila. 

Kryštof Zouhar, 3.A 
 

Jedna slečna z Lhoty 

měla špinavé boty. 

A ty boty ze Lhoty, 
mají rády kalhoty. 

                   Klára Ţenoţičková, 3.A

CO NÁM ROZBUŠÍ SRDCE? 
 

Co mi rozbuší srdce? 

Kdy se mi klepou ruce? 

To se neptejte mě, 
ptejte se mé duše. 

Srdce se mi rozbuší, 

vţdy, kdyţ vidím „jeho“. 
Ptáte se koho? 

Co je vám do toho. 

Miša Čechová, 8.A 
 

Srdce se mi rozbuší,  

kdyţ běţím. 
Pak se mi uleví,  

kdyţ leţím. 

Ráno, kdyţ jdu k babičce, 
na snídani se těším fakt, 

To mi vadí nejvíce, 

ţe neumím létat jako pták. 
A v zemáku při zkoušení,  

srdce mám zas v kalhotách. 

Pak jsem opravdu v háji  
a topím se v samých pětkách. 

Lukáš Michalovič, 8.A

 

POZDRAVY A ROZLOUČENÍ 
 

 

„Všechny zdravíme“ 

Míša, Bětka a Dorotka Cenkovi 

„Všechny zdravíme, přejeme pohodový konec 

školního roku, krásné prázdniny a 

deváťákům hodně štěstí :-)“ 

Lenka, Anička a Davídek Minxovi

 

„Ať se vám daří“ 

Pavla, Nela a Markétka Kozumplíkovi 

 
 

„Zdravíme budoucí inteligenci lidstva - vás všechny - a přejeme 

zaslouţený prázdninový odpočinek od celoroční dřiny.“ 

Martinka a Zuzana Vojtěchovi 
A KRÁTKÉ ROZLOUČENÍ… 

 

…s paní učitelkou Hanou Raichovou (současná třídní 2.B), 

která se stěhuje do Šternberka 

…z rodinných důvodů vás v příštím roce opustí paní učitelka 

Andrea Audová (současná třídní 4.B)  

…na mateřskou odchází paní učitelka Jana Kubáňová 

(současná třídní 6.A) 

…a na jinou školu přechází pan učitel Roman Ondrůšek  

(po 22 letech věrných sluţeb) 
 

Tak ať se všem čtyřem daří co nejlépe… 
 

Nesmutněte, jedni odejdou, ale přijdou jiní… 
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A je to tady. Neee, ještě neee. Ale ano. Je tady konec. The end. Ale naštěstí jen našeho šestého čísla. A ruku v ruce s ním i školního roku 2009/2010. Doufáme, ţe byl pro vás 

úspěšný a pokud neproběhl úplně podle vašich představ, nezoufejte, školních roků ještě bude:). A  máte to ve svých rukou, tak se nebojte do toho opřít. Uţijte si prázdniny, opatrujte 

se, no a příští rok pravděpodobně zase  trochu v jiné sestavě pa… 

Za celou redakci našeho časopisu tradičně děkujeme všem, kdo se podíleli na tvorbě šestého čísla, loučíme se a přejeme slunečné, pohodové a dlouhé prázdniny plné 

nezapomenutelných záţitků…        ostřílený tandem  Jana Kubáňová a Petra Tannenbergová 

ŢÁKOVSKÁ RADA 
 

Krásné prázdniny vám všem od nás všech – zástupců Ţákovské rady ZŠ Mokrá pro školní rok 2009/2010 

 
PRVNÍ STUPEŇ     

Honza Kvapil a Simča Ţivělová za 2.B (na fotu není) 

Sandra Edinová a Honza Unger za 3.A (na fotu není) 

Mirďa Havlásek a Šimon Straka za 4.A 

Matěj Kousalík a Lucka Havlásková za 4.B 

Petr Jakubka a Zuzka Kříţová za 5.A 

Peťa Břicháčková a Terka Jantošovičová za 5.B 

 
DRUHÝ STUPEŇ  

Martin Sadloň a Verča Chvátalová za 6.A 

Lukáš Bavlnka a Verča Ţáková za 7.A 

Kája Rafajová a Jakub Garčár za 8.A 

Verča Strmisková a Anňa Střelcová za 9.A 

Janča Strejčková a Zdeněk Severa za 9.B 

 
 

Je v ní dobrá společnost, 

někdy jí chybí úspěšnost. 
Moţná je brána jako kaţdoroční rutina, 

nicméně přátelství v ní začíná. 

Kdyţ se sejdou členi rady, 
mívá to většinou jen klady. 

Kdyţ se něco nezdaří,  

napříště se podaří. 
Kaţdý má svou povinnost, 

úkoly mají obtíţnost, 

tvoříme soběstačnou společnost. 
 

Učitelky jsou velmi společenské,  
inteligentní a tolerantní. 

Jsou to jen příklady z toho všeho,  

co jejich charaktery obsahují, 
velkých výšek dosahují  

 

Vţdy se sejdeme ve svém volném čase, 

za měsíc zde budeme zase. 

Náš čas za to stojí, 
účinek se o to zdvojí. 

Měsíc co měsíc se sejdeme, 

do jedné třídy se vejdeme. 
Spolupráce je nutná, 

kdyţ není, práce hořce chutná. 

Práce je zde mnoho, 
začínám mít nervy z toho.  

8.A (Jakub Garčár) 

Do ţákovské rady, 

chodí rozumbrady. 
Rozumbrady všechno ví, 

ale někdy jim i napoví.     4.A 
 

 

Haló, haló školní rado? 
Jak se máte, co děláte? 

Školní rada pomáhá, 

je to velká zábava.      5.A

JEŠTĚ ZMÍNKA 

Od pololetí visí v pergole přesně tolik 

panáčků, kolik je ţáků, učitelů a dalších 
zaměstnanců školy… kaţdý tam má svého. 

 

 

 

Ţákovská rada baví mě, 

nedělal bych nic jiné.     3.A 
 

Ţáci mají radu svou, 

bez ní se neobejdou. 
Naše třída rady dává, 

pomoc od ní očekává. 

Pravidelné zprávy dostáváme, 
a my z toho radost máme.     5.B 

Jana Kubáňová a Petra Tannenbergová za učitele 
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