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26aneb nastala doba covidová ročník 13/číslo 2

Tak tohle by asi nikoho z nás ani ve snu nenapadlo

na začátek
Když jsme psaly v lednu úvodník 

25. čísla, říkaly jsme si, co asi napíšeme 
do toho 26. A o tom, co se odehraje ve 
druhém pololetí, se nám skutečně ani 
nezdálo. A  pak nadešlo úterý 11. břez-
na. Datum, které vešlo do dějin. Nastala 
doba covidová. Naše škola se stejně jako 
všechny školy v  republice uzavřela. Na-
stala dvouměsíční karanténa. Navzdory 
velice netradičnímu jaru ale máte v  ru-
kou nejen vysvědčení, ale i 26. číslo naše-
ho Školního půlročníku. Tak se do něho 
zakousněte. Aby ho byla pořádná porce, 
mimořádně si vám dovolíme naservíro-
vat místo šestnácti dvacet stran. Když už 
bylo to druhé pololetí takové ošizené, 
tak náš Školní půlročník ani náhodou. 
Všichni jsme se totiž učili, zpracovávali 
úkoly, komentovali dění a tvořili, zamýš-
leti se a  sledovali, spolupracovali jsme 
a  komunikovali. Jen všech-
no trochu jinak než obvykle. 
Na dálku.

Co se v tomto čísle dočtete?
Jak bylo tohle pololetí úplně 

jiné než desítky a  stovky před-
chozích. Jak spousta věcí nebyla 
jako dřív a spousta věcí ano. Že 
žádná třída neodjela ve  dru-
hém pololetí na školu v přírodě 
a  voda se letos poprvé pojede 
v  září. Že po  mnoha letech ne-
vznikly absolventské práce de-

váťáků. Že po zdrcujícím propadu 
výkupní ceny papíru neproběhlo 
jarní kolo sběru dokonce vůbec. 
Že básnická soutěž se zorgani-
zovat podařila, stejbě jako nová 
soutěž o nej rušku. Že naše nová, 
moc fain paní psycholožka Jana 
Pospíšilová se s dětmi skoro ne-
bude mít šanci potkat. Že tým 
našich paní kuchařek ušil 4000 
roušek a  zásobil tak ochrannými 
pomůckami obec Mokrá-Horá-
kov. Podle našich informací pro 

obec Velatice ušila 600 roušek paní Marcela 
Ulrichová, takže i před ní klobuk dolů a pa-
lec nahoru. Nutno zmínit, že jsme v něčem 
docela slušní klikaři. Nebýt netradičního 
a  dost kritizovaného předvánočního termí-
nu lyžáku, ze spousty sedmáků by se lotos 
nestali lyžaři. A školní ples v sobotu 7. 3., ten 
jsme stihli skutečně, jak se říká, za pět minut 
dvanáct. A kdo by na něm tušil, že se bude 
jednat v podstatě o rozloučení deváťáků.

A výhled do příštího školního roku?
Snad bude zase všechno normální. S ně-

kým jsme se rozloučili a někoho zase uví-
táme. Proběhne drobná změna v  systému 
vedení školy a také jeden docela nečekaný 
comeback. Za dobu vaší nepřítomnosti se 
ve škole nelenilo, zrenovovaly se šatny pod 
modrým schodištěm a nastartovalo se bu-
dování další místnosti pro školní družinu. 
Vyhodnocení soutěže tříd ve sběru uzávěrů 
od pet-lahví, jejichž množství měříme na 10 

litrové kbelíky, se posouvá na podzim příš-
tího roku a bude to boj. Která třída vyhraje 
den se svým oblíbeným učitelem, je zatím 
ve hvězdách.

Nezapomeňte také shromažďovat vytří-
děný starý papír na podzimní kolo soutěže 
a knížky na dobročinný bazar v Mediatéce.

COVID-19 zamyšlení VkO 9. AB
Pětilístek
nový • kapénkový • ohrožující • neznámý 
• nebezpečný • nezastavitelný • zákeřný • 
mocný • rychle se šířící • všudypřítomný • in-
fekční • špatný • nakažlivý • otravný • děsící 

existuje • útočí • zabíjí • bere práci • šíří se • 
narušuje • přenáší • léčí se • mutuje • mění • 
omezuje • oslabuje • ničí • infikuje • přenáší 
• ubližuje • zakazuje • kazí • stmeluje 

Nejspíš se ještě vrátí 
• Poprvé ho zazna-
menala Čína • Nikdo 
ho nechce mít • Ob-
rovská pandemie 21. 
století • Chtěla bych 
vědět, kdy skončí • 
Jde o  novodobý vi-
rus • Vzal nám naši 
svobodu • Vzbuzuje 
v lidech strach • Mám 

ho po krk • Umírá se na něj • Nakonec nad 
ním vyhrajeme 

zabiják • virus • pandemie • hrozba • koro-
navirus • chřipka

Co nám vzal
svobodu • volnost • klid • práci • školu • lidi 
• radost • zážitky • kontakt • jaro • čas • kina 
• možnosti • cestování • jistotu • kamarády 
• dovolenou • Velikonoce • půlrok • školu • 
šanci

Co nám dal
přírodu • strach • stres • čas • prostor • za-
čátek • roušky • karanténu • opatrnost • 
úklid • zkušenosti • ponaučení • úkoly • úctu 
• pomoc • respekt • starosti • online výuku 
• samostatnost • odpočinek • šanci • na-
ději • spolupráci • kila navíc • klid • Google 
Classroom • relax • spánek

Polštář pro Vincenta

Zuzana, 6. A

Škola po 11. březnu Liduprázdno

Michal, 5. B

Plány po 11. březnu, Michal, 5. B
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Vzhledem k  výjimečné situaci psali 
výjimečně texty o druhém pololetí naši 
výjimeční třídní, kteří byli nejen výji-
mečně vtipní, ale i výjimečně uznalí.

BLÁZNIVÉ POLOLETÍ V 1. A
Těžko se mi v  současnosti vzpomíná 

na  začátek druhého pololetí, kdy svět byl 
ještě v  pořádku a  chodili jsme normálně 
do školy. Nicméně si pamatuju, že to bylo 
strašně super. Každý den jsme ráno vstali 
a sešli jsme se ve škole, kde jsme společ-
ně pracovali, povídali si, hráli hry a  viděli 
se s  kamarády a  andílky z  devátých tříd 
a mohli jsme dělat téměř všechno, co jsme 
chtěli. Ale osud nebyl nakloněn tomu, aby 
to tak zůstalo i nadále, takže jsme sice zů-
stali ve spojení, ale každý ze svého domo-
va. Moji milí žáčci, ale taky rodiče, i nadále 
pracovali a  já vidím veliký pokrok v  jejich 
znalostech a  dovednostech. Proto bych 
všem rodičům chtěla touto cestou vyjádřit 
veliký dík za  spolupráci se mnou i  jejich 
práci doma s  dětmi, protože u  prvňáčků 
by to bez jejich pomoci vůbec nešlo – jste 
skvělí a moc si vážím všeho, co jsme spo-
lečně během karantény zvládli a dokázali. 
Zároveň doufám, že až si tohle budete číst, 
bude to nejhorší už za námi a budeme vy-
hlížet lepší zítřky, kdy se zase všechno vrátí 
do zajetých kolejí. Myslím si, že paradoxně 
nás to rozdělení více spojilo a už nikdy to 
nebude úplně stejné jako dřív. Přeji vám 
všem krásné prázdniny, pořádně si všichni 
odpočineme a v  září se snad plní energie 
vrátíme znovu všichni do  školních lavic. 
Děkuji a  bylo mi ctí učit všechny ty mé 
šikovné prvňáčky se skvělými rodiči – jak 
ve škole, tak online.  (L.R., 1. A)

1. B DOPLULA NA OSTROV POKLADŮ!
Do  března nám bylo hej a  ani jsme si 

toho nevážili. Od  11. 3. 2020 naši cestu 
na tajuplný ostrov pokladů nezastihla bou-
ře, nýbrž Covid 19. Ale jako správní plavčíci 
jsme se nevzdali! Na svých vlastních lodích 
jménem Domov jsme se dále snažili úspěš-
ně doplout na ostrov pokladů, což se nám 
všem povedlo za pomoci kapitánů Rodičů. 
Tímto bych chtěla poděkovat všem kapitá-
nům a  plavčíkům, díky nimž jsme všichni 
zdárně zvládli všechny útrapy naší cesty 
a dopluli na náš ostrov. (K. V., 1. B)

DRUHÉ POLOLETÍ
bylo pro nás, stejně tak jako pro všechny 

ostatní, velmi ojedinělé. Začali jsme kla-
sicky, plynule jsme přešli z  prvního polo-
letí do  druhého. Rozvíjeli jsme především 
spolupráci a také samostatnost. Měli jsme 
naplánované výlety  a různé akce, na které 
jsme se těšili, ale bohužel se neuskuteč-
nily, protože od  11. 3. jsme museli přejít 
na elektronické domácí vyučování z důvo-
du uzavření škol. V průběhu času se naše 
internetové domácí vyučování vyvíjelo tak, 
aby bylo v rámci možností pro všechny zú-
častněné vyhovující. Chtěla bych touto ces-

tou poděkovat všem rodičům za to, jak se 
v  této nelehké situaci ujali domácí výuky. 
Často jsme komunikovali spolu telefonicky 
a snažili se vše zdárně vyřešit. Děkuji také 
dětem, že to zvládly bez svých kamarádů ze 
třídy   i  za  to, že se nakonec   naučily více 
samostatnosti při domácím učení. Od dětí 
vím, že se těší na své spolužáky a na svůj 
život ve třídě. Těšení se nám protáhne ještě 
přes prázdniny, ale o to více bude radost-
nější setkání v září ve třetím ročníku! 

(J. J., 2. A)

NÁŠ PŮLROK VE 2. B
2. pololetí je jiné, než ta ostatní. Změnilo 

se spousta věcí. V  březnu jsme najednou 
zůstali ze dne na den doma. V České repub-
lice se objevil koronavirus. Učíme se doma. 
Pro některé z nás je to náročnější, ale blíží 
se konec školního roku a  všichni jsme to 
nakonec zvládli. Těšíme se, až se zase po-
tkáme se všemi kamarády. To už budeme 
ve 3. třídě. Přejeme všem krásné prázdniny!

(S.L., 2.B)

VŠECHNO JINAK VE 3. A
Jak bych popsala náš půlrok? Byl jiný. 

Občas smutný, občas veselý. Hravý a vzdá-
lený. Nový, ale vtipný. Nouzový stav byl 
pro všechny zvláštní. Komunikovat přes 
obrazovku a na dálku nebylo jednoduché. 
Nejvíc mi chyběl kontakt s  dětmi a  chví-
le ve  třídě, fotbálek na  chodbě, tanečky 
děvčat, smích. Ráda bych pochválila děti 
a  rodiče za  jejich přístup a  spolupráci. 
Po  malých krůčcích jsme postupovali dál 
a  prokousávali se třetí třídou až do  úpl-
ného závěru. Snažili jsme se pochopit svět 
počítačů a  moderních technologií. Doda-
tečně si opravdu vážím času stráveného 
s dětmi ve třídě. Na druhou stranu jsme se 
lépe naučili ovládat práci na PC a možnos-
ti, které svět moderních technologií může 
přinést. Chtěla bych poděkovat svojí skvělé 
třídě za úžasné tři roky. Vždy si na vás ráda 
vzpomenu. V  dalším školním roce předá-
vám štafetu dál a přeji, ať se vám daří, jste 
spokojení a plníte si své cíle a sny! 

(V. B, 3. A)

HURÁ!!! PRÁZDNINY!!!
Šílené období je za námi. Myslím, že žáci 

3. B z něj vyšli bez ztráty květinky. Mě jako 
poměrně zkušenou učitelku velmi příjemně 

překvapilo několik jevů – rodiče bez výjim-
ky úžasně spolupracovali, pomáhali, a  ze 
začátku, než jsme patřičně vyladili on-line 
výuku, jeli doma druhou směnu jako ďaso-
vé. Všichni přiložili ruku k dílu při technické 
přípravě domácího vzdělávání. Většina dětí 
se úžasně zapojila a velmi, velmi se všichni 
vypracovali. Hodně se osamostatnili. Na-
učili se, že se můžou kdykoli bez ostychu 
zeptat, pochopili a přijali pravidla hry. Za-
čali mezi sebou o výuce komunikovat. Spo-
lupracovali a pomáhali si. Naše práce měla 
smysl. Nás, 3. B, totiž hned tak něco nepo-
razí.  (M. O., 3. B)

STŘÍPKY Z MÉHO JÁ, ANEB CO MI 
COVID VZAL A DAL

Naštěstí mi nic nevzal. Má rodina je zdra-
vá a stát se o ni stará všemi těmi omezu-
jícími opatřeními. Pracuji na  dálku a  díky 
tomu mám možnost si uvědomit rozdíl-
nost a  kouzlo práce s  dětmi přímo a  on-
line. Chybí mi přímý kontakt s  žáky. Vadí 

mi dlouhé sezení u  počítače, které jsem 
neměla ráda ani předtím. Odsuzovala jsem 
i  nadměrné užívání mobilu, ale nyní jsem 
ráda, že mohu být díky mobilu v kontaktu 
s  lidmi. Samozřejmě to nepřeháním. Co je 
pro mě přínosné? To, že se učím komuni-
kovat v novém systému, který vypadá slo-
žitě, ale je to obrovské ulehčení organizace 
práce na dálku. Věřím, že v tom určitou vý-
hodu uvidí i ostatní, kteří si cestu k práci 
na  Google classroom ještě nenašli. Mám 
více vnitřního klidu. Nestýkám se s  lidmi, 
neřeším vnější situace. Pravidelně a  ráda 
cvičím. Nejsem hnanec z  akce do  akce. 
Mohu si utřídit myšlenky, věci, které koneč-
ně mohou být na místě, kde mají být. Třeba 
i  v popelnici - Čistím byt, čistím hlavu…Je 
zde má rodina. Jsme spolu. Jsem moc ráda 
se svou rodinou. Vnímám víc a v klidu své 
děti. Mají své potřeby, chybí jim kamarádi. 
Potřebujeme pohyb, slunce, vzduch. Nepo-
třebujeme roušky, ale musíme je mít. Ne-
smíme…Musíme….Máme tady svůj domov. 
Náš přístav v  této rozbouřeně době virů. 
Člověk více vidí nejen očima, ale i srdcem. 
Má na  to ten klid, ten čas. Jde o  celkové 
zpomalení životního rytmu. Děkujeme li-
dem kolem nás – zdravotníkům, politikům, 
prodavačkám, policistům, …. Bereme to 
s  humorem, zpíváme písně „Není nutno“, 
pomáháme si. Jako andělé přichází šva-

půlrok v naší třídě

Tereza, 6. A
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dlenky s ušitými rouškami. Děkuji za celou 
svou rodinu. Změna zavedených rituál-
ních pravidel (škola, práce) přinesla obavy 
a strach? Strach o své zdraví, o své blízké, 
o budoucnost. Užívejme si ale vědomí, jak 
vzácný a  silný je okamžik. Okamžik náde-
chu, okamžik letmého pohledu, okamžik 
prozření...  (Z.V., 4. A)

KRÁTKÝ ROČNÍK
První školní půlrok byl tak jak má být. 

Ten druhý půlrok už byl jiný a moc jsme si 
ho neužili kvůli pandemii. Polovina třídy 
byla na  Valentýnském trsáníčku. Nejvíce 
jsme se těšili na Prahu, o kterou jsme přišli 
kvůli koronaviru. Museli jsme si zvyknout 
na on-line výuku. Učili jsme se přes inter-
net doma, což tu ještě nikdy nebylo! Asi 
si přijdu každý den jak z  nějakého filmu, 
protože si nemyslím, že by to takhle mělo 
být napořád. Sama za  sebe si myslím, že 
to určitě pro všechny žáky i  paní učitelky 
nebo učitele ve škole není lehké. To co bylo 
předtím, bylo o hodně lepší než teď. Vidět 
se jen tak přes kameru není to stejné jako 
ve  škole, kde se mužů vidět se svými ka-
marády, ale to už asi všichni ví. Doufám, že 
tahle krize brzo skončí a taky že se to ne-
bude opakovat na podzim, ale kdyby ano, 
tak už jsme to jednou zvládli, tak to zvlád-
neme i  podruhé! Tohle musí někdy skon-
čit! A co jsme se učili? Ve vlastivědě jsme 
začali ve 2. pololetí probírat historii Česka. 
Za  mě to je to nejlepší, co jsme se mohli 
učit. V českém jazyku jsme se naučili vzo-
ry podstatných jmen. V angličtině jsme se 
učili nová slovíčka a moc nás to bavilo. Ma-
tematika začala být těžší, ale zatím to šlo. 
Geometrie byla lehká, učili jsme se nové 
věci a také jsme opakovali. V přírodovědě 
jsme se učili ekosystémy, ve kterých jsme 
určovali živočichy a  rostliny. Na  tělocvik 
jsme se vždy moc těšili na hry s panem ře-
ditelem. Ve výtvarné výchově jsme kreslili 
s  vodovkami různá zátiší a  další obrázky. 
Pracovní výchova byla o vytváření z papíru 
a dalších materiálů. 

(Michal, Jakub, Radovan, Lukáš, Amy 
a Ela ze 4. A)

4. B ZAČÍNÁTE BÝT PRIMA KOLEKTIV
Asi nejvíc jste zabrali těsně před nuce-

nými prázdninami, kdy jste zorganizovali 
hodinu čtení bez paní učitelky (tedy beze 
mne).Ve sborovně jsme řešili zavření školy.

Pro vás ze 4. B i ostatní jsem zrýmovala:

Než k nám přišel Koronáč,
nevěděl nikdo – co je zač.
Dva roky prázdnin
byly hrozně v dáli
a TOLIK jsme si je přáli…

Nemuset vstávat, psát a počítat
a jenom si v klídku užívat…
A než jsme se nadáli,
tak jsme se volna dočkali.

Můžeme spát a užívat,

stejně musíme číst a počítat
a počítač – stálý kamarád
chrlí jen další úkoly.

Jak rádi bychom vstali do školy…
nechali roušky, rouškama
a utíkali s klukama…

(B. K., 4. B)

DOCELA ZVLÁŠTNÍ PŮLROK V 5. A 
Je za námi poměrně složité období nou-

zového stavu. V  podstatě ze dne na  den 
jsme museli v březnu všeho zanechat a děti 
zůstaly doma. Docela jsme byli zpočátku 
z  této podivné neznámé situace všichni 
zmatení. A  děti se radovaly z  nečekaných 
prázdnin… Rodiče si zoufali, co s nimi, jakým 
způsobem bude nastavena výuka, jak dlou-
ho to celé potrvá.. Po  krušných začátcích 
(ať už šlo o  ovládání PC, práci v  prostředí 
Bakaláři a  pak nově i  Google Classroom, 
o shánění dalších počítačů, kamer a table-
tů do domácností nebo instalování aplikací 
do chytrých telefonů atd… ) jsme to nakonec 
ZVLÁDLI! Moje třída, rodiče i já. S dětmi se 
téměř denně potkávám na online hodinách 
a  od  začátku června mi nosí ke  kontrole 
svoje složky s  prací, kterou doma odvedly 
během vzdálené výuky… a já jen žasnu, jak 
pěkně drtivá většina z nich nakonec doma 
pracovala (i když určitě s větším či menším 
dohledem rodičů – a tady je na místě vel-
ký dík za váš čas, trpělivost a důslednost). 
Z povídání s dětmi vím, že nejvíce jim chy-
bí společné setkávání, spolužáci, akce se 
třídou, přestávky, dokonce i některé před-
měty! A že takhle dlouhé období bez školní 
docházky je vcelku rychle přestalo bavit... 
Chybí jim také plánovaný výlet do  Prahy, 
rozloučení se školním rokem, kamarády, 

se mnou. I  mně děti po  celou dobu velmi 
chybí. Zpětně si moc považuji práce „naži-
vo“, ve třídě, s dětmi, před tabulí… A těším 
se na setkání s nimi 29. 6., kdy si zajdeme 
na  zmrzlinu, zasportujeme, projdeme se 
a naše setkání zakončíme posezením Mezi 
Stromy. Za práci v období nouzového stavu 
bych chtěla touto cestou svoji třídu velmi 
pochválit, všechny děti se nakonec do  GC 
přihlásily a všechny se účastní hodin přes 
Meet. Na tomto období se dají určitě najít 
i  nějaká pozitiva – mnoho dětí se osamo-
statnilo ve  školní práci zadávané vzdále-
ně, přijali osobní zodpovědnost za  svoje 
výsledky odevzdávané přes GC, Bakaláře, 
mail a nyní i ve svých složkách, zdokonalily 
se v práci na počítači, dokážou si lépe svoji 
práci organizovat a  celkově udělaly velký 
osobností pokrok. Toto vše by se mohlo 
pozitivně projevit i při přechodu na 2. stu-

peň. Co dodat na konec? Moje třída, moje 
děti mi v  době koronavirové moc chybě-
ly… Ráda bych s nimi strávila mnohem více 
času, kdy bychom si užili nejen učení, ale 
i  společné akce, projekty, sport, výlet, hu-
morné situace a vůbec všechno, co ke škole 
patří. Za  celý školní rok udělaly děti velký 
skok v  pracovním tempu, nasazení, aktivi-
tě, samostatnosti, vnitřní motivaci… A dost 
jsme se společně i  nasmáli. Třído, budu 
na vás velmi ráda vzpomínat a přeji vám, ať 
v září úspěšně odstartujete svoji „jízdu“ na 
2. stupni!  (K. S., 5. A)

TŘÍLETÁ MISE JE U KONCE
Závěr našeho tříletého soužití nám byl 

poněkud zkrácen. Díky technologiím, inter-
netu a počítačovým dovednostem členů 5. 
B (včetně mě) jsme se nakonec téměř všich-
ni potkávali při online výuce. Pro některé to 
bylo velmi přínosné, naučili se psát slova 
jako NA SHLEDANOU, MNĚ, DOBRÝ DEN, DĚ-
KUJI a další. Někteří si na režim zvykli, jiným 
se naopak muselo neustále volat a  psát, 
aby se připojili, někteří pravidelně zaspá-
vali ranní hodiny, ale (skoro) vždy jsme se 
nakonec sešli (i když někdo i s půlhodino-
vým zpožděním). Co bylo smutnější - mu-
seli jsme oželet zájezd do  Prahy a  spaní 
ve škole, ale snad se poštěstí v dalších le-
tech. Na druhou stranu jsme dostali méně 
poznámek, méně pětek a  uvědomili si, že 
dva roky prázdnin bychom určitě nechtěli. 
Škola nám začala chybět po 1 měsíci. Vzkaz 
pro 5. B: Děcka, jste moje první třída, ty tři 
roky byly super, přeji vám, ať se vám na 2. 
stupni líbí tak jako na  prvním, budete mi 
chybět a já jen doufám, že další třída bude 
tak čupr jako vy! ;-) (N.K., 5. B)

PŮLROK SMRSKNUTÝ NA NĚKOLIK 
TÝDNŮ A ON-LINE SETKÁNÍ

Život přináší různá překvapení a situace, 
která nastala 11. března, leckoho překva-
pila, řadu žáků i nadchla (i když nutno po-
dotknout, že ve většině případů jen na krát-
kou dobu) a ti největší vizionáři a pesimisté 
konstatovali, že to čekali. Do  tohoto data 
jsme toho opravdu mnoho nestihli, od roz-
dání pololetního vysvědčení uplynulo jen 
několik málo týdnů, které byly přerušeny 
jarními prázdnami. V plánu jsme toho měli 
hodně, ale co naděláme, člověk se musí na-
učit vyrovnávat se s neplánovanými okol-
nostmi a  tato doba nám takových situací 
přináší mnoho. Kromě zrušených návštěv 
divadel, knihovny a  na  neurčito odložené 
interaktivní hry jsme se museli vzdát ško-
ly v přírodě a  to nás opravdu „bolelo“. Co 

půlrok v naší třídě

Adam, 6. A
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naplat, snad si to vynahradíme v budouc-
nu. A  jak jsme tedy koronavirovou dobu 
strávili? Někdo rozšiřoval domácí zvěřinec, 
někdo si konečně udělat pořádek v poko-
jíčku, někdo byl nucen poprvé ve školním 
roce opravdu otevřít některé z  učebnic 
a  předložit své vyvedené sešity rodičům. 
Konečně spousta z nás začala počítač po-
užívat i k něčemu jinému než celonočnímu 
„paření“ her. Asi všichni jsme si uvědomili, 
že ta škola není zas až tak hrozná, nejen, že 
nám ušetří spoustu času, který nám zabe-
re samostudium a plnění úkolů, ale hlavně 
jsme tam SPOLU. Skypování přes počítač to 
opravdu nenahradí. Tak nám ten koronavi-
rus přinesl i nejedno velké poznání – tře-
ba, že i když jsme si teď fyzicky dál, máme 
k sobě nějak blíž. Tak na to hlavně nezapo-
menout! (J. H., 6. A)

OUKEJ. GŮDBÁJ
Vsadím se s vámi o pětiKORONU, že to-

hle nikdo nečekal. U nás si k Novému roku 
přejeme kromě zdraví a  štěstí i  spoustu 
zajímavých zážitků. A ejhle, máme jich vr-
chovatě. Tady je například jeden můj koro-
navirový den. Ráno se budím s kousavým 
pocitem v břiše. Je pondělí a tak zadávám 
výuku šesťákům a  čtvrťákům. S  napůl 
spolknutým rohlíkem sedám k  noťasu, ať 
to mají děťátka včas. Loguju se… čekám… 
stále čekám…panebože, kde jsou moje kur-
zy?? Klikám, hledám, nadávám, dusím se 
rohlíkem, rozpláču se. „Co se děje, miláč-
ku?“ Přichází manžel. „Ztratily se mi kur-
zy,“ vzlykám a ometám si z pyžama drobky 
z rohlíku. Pohled pro bohy. Naštěstí je můj 
muž IT profík, sedne k tomu a se slovy „no 
jo, gůgl“ začne dělat kliky (na  počítači). 
Po chvíli se na mě s úsměvem otočí a řek-
ne: „Tady to máš. Aspoň vidíš, za co mě tak 
dobře platěj.“ Miluju ho. Tak. Práce zadána, 
začínám kontrolovat, co mi žáčci poslali. 
Eee…co to zas…kolikrát jsem jim říkala, 
pošlete, prosím, opravené podle výsled-
ků, co máte v kurzu k dispozici, a co je zas 

tohle za  rozmazaninu?!...bože, moje oči…
se picnu, fakt. No nic, mojí velkou před-
ností je přeci trpělivost a porozumění, že 
jo.. Naštěstí ale spousta dětí posílá úkoly 
včas, nerozmazané a dokonce i správně vy-
řešené, to pak nešetřím s very gůd, sjupr, 
grejt. Zaslouží si to. Čeká mě první onlajn 
hodina. Musím hezky uklidit v kuchyni, aby 
si žáci nemysleli, že jsem ňáká bordelářka. 
Kamera totiž zabírá pěknej kus místnos-
ti. Trochu se bojím, jak to půjde, no snad 
přežiju. Ale vlastně se i  těším. A  protože 
jsem kromě učitelky taky máma, tak pár 
postřehů i za tuhle stranu. Syn je v sekun-
dě na  gymplu, je mu 13. Na  puberťáka je 
celkem v  pohodě, taky celej po  mně, že 
jo. Mrknu k  nim na  Školu on-line, jakože 
co dneska má. What? Pět on-line hodin? 
Do tří odpoledne? A úkoly…matika, dějepis 
(už zase?), čeština…mami, jakej je rozdíl 
mezi synekdochou a metonymií? Asi omd-
lím. Začaly mu tréninky basketu, 4x týdně. 
To je dobře. Nicméně prozatím pokaždé 
někde jinde…takže dovezu – odvezu – as-
poň se protáhne. 

No a  ve  volných chvílích něco k  jídlu..ó 
kde jsi, má školní jídelno!! Naštěstí vaříme 
spolu s manželem, tak si zas tak moc nestě-
žuju. Oukej. Chtěla jsem vás trochu pobavit 
a  říct vám, že i  když je situace kompliko-
vaná, ba přímo nelehká, bude líp! Gůdbáj.

(O. O., 6. B)

TŘÍDA 7. A
Když jsem se poznali, byli jsme si cizí, 

spojovala nás jen škola. Šla jsem do  tří-
dy, se kterou to PRÝ nebývalo vždy lehké. 
Ostatně se mnou také ne. Nemalou chvíli 
jsem cítila, že vedeme tiché boje. Byli jsme 
jako šneci v tvrdých ulitách. Proto nyní s ra-
dostí na srdci pozoruji, jak se čím dál více 
poznáváme, baví nás trávit společné chvíle 
a nebojíme se společně smát. Věřím, že CO-
VID či jiné odloučení na  tom nic nezmění. 
Těším se na vás, děcka! Vaše „panívčelka“ :)

(I.Ch., 7. A)

KARANTÉNA?
Když nám oznámili, že budeme doma 

v karanténě, byli jsme všichni moc rádi, ale 
trošku jsme si uvědomovali ve skrytu duše, 
že to až tak skvělé nemusí být, hlavně po-
tom, po  příchodu do  školy. Jak to vlastně 
všechno bude, to jsme si nepředstavovali 
ani v nejtajnějších snech. Nejenže do školy 
nemůžeme, ale musíme se doma učit, a to 
je docela děsná otrava. Ve škole to poslech-
neme a je přestávka, spolužáci, řešíme své 
záležitosti, pořád se něco děje a  doma? 
Úkoly od  učitelů, kontrola rodičů, nikam 
nesmíme a  moc toho nevyřešíme. Všech-
no se máme učit sami, to se nedá ošidit, 
s nikým si povídat, je toho moc a všechno 
nám dlouho trvá. Rodiče vidí, co probíráme, 
nejde jim říct, že se ve škole nic nedělo a že 
jsme nic nedělali, jak to s oblibou dělává-
me ve školním roce. Navíc strašák, co bude, 
až se do  školy vrátíme, jak to zvládneme. 
Měli jsme jet na vodu, míváme plno dalších 
akcí, stále se něco děje a najednou sedíme 
doma a nic. Je to šílené zjištění, ale nebylo 
nám v té škole snad opravdu líp? 

(M.Š., 7. B)

PŮLROK V 8. A ANEB 
KORONAVIROVÉ „PRÁZDNINY“

Druhé pololetí začalo jako každé jiné. 
Vstupovali jsme do  něj s  tím, že se nám 
bude průměr známek z  vysvědčení po-
čítat na  střední školy. Ale všechno se tak 
nějak změnilo. Za ten měsíc a půl co jsme 
chodili do  školy, jsme byli na  filmu Die-
go Maradona v  kině Lucerna. Cesta domů 
se nám o  mnoho prodloužila, protože se 
na  dálnici stala dopravní nehoda. A  14.2. 
se tradičně konalo Valentýnské trsáníčko. 
Jinak jsme se ve škole normálně učili, do té 
doby než přišla pandemie koronaviru. Bě-
hem pandemie se učíme doma přes Google 
Classroom, účastníme se online hovorů/
konzultací s učiteli a plníme úkoly. Teď už 
nám zbývá jen čekat, až se všechno uklid-
ní, a můžeme jen doufat, že nepřijde druhá 
vlna, třeba v září.

(z pověření F. M. Adéla, 8.A)

VŠEHO MOC ŠKODÍ
První část 2. pololetí uplynula jako voda 

a  do  posledního čtvrtletí jsme směřovali 
s vyhlídkou samých pozitiv. Měly se konat 
sportovní soutěže. Měly proběhnout ex-
kurze. Měli jsme jet na sportovně turistický 
kurz. Měli jsme se skamarádit s  prvňáčky 
a  pomoci jim udělat doslova první krok 
do školy. Měli jsme mít čtyři ředitelská vol-
na. Jaká nádhera čtyři dny nesedět ve škol-
ních lavicích! Místo čtyř dní jsme však do-
stali mnohem víc – do lavic si nesedneme 
do  konce školního roku pravděpodobně 
vůbec. Informace o izolaci se přiřítila jako 
příbojová vlna. Někteří z  žáků propukli 
v bujaré veselí, u někoho byly vidět rozpa-
ky, zmatek, údiv, šok. A sem tam i naděje, 
že se zanedlouho zase sejdeme. Uplynul 
týden, dva, měsíc a místo nástupu do školy 

půlrok v naší třídě
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Školní zahrada inspirací
Již druhým rokem se žáci podílí na  re-

konstrukci školní zahrady v rámci projektu 
Mokerská učebna pod otevřeným nebem. 
Udělali jsme již mnoho velkých změn, které 
ze zahrady udělaly krásné, inspirativní mís-
to vhodné pro výuku i poznávání přírodních 
zákonitostí a  vztahů. Žáci především sou-
časného 7. ročníku si zaslouží velké díky 
za svou práci!  (p. uč. Iva Cholková)

A co na svou práci říkají žáci 7. B?
„Na  zahradě jsme všichni odvedli dob-

rou práci.“ (Dan) „Nejvíce mě bavilo sázení 
a starání se o rostliny.“ (David) „Moc se mi 
líbí, co jsme na školní zahradě vybudovali, 

a myslím si, že se drtivá většina lidí snažila.“ 
(Jakub) „Mně se školní zahrada líbí a vidím, 
jak pokročila, jak se zhezčila od té doby, co 
jste tu vy. Máme nové záhony a  je to tam 
mnohem více udržované. Předtím to byla 
jen zahrada s altánkem, kam jsme se cho-
dili jen učit a vůbec jsme tam nepracovali. 
Asi se mi nejvíce líbí záhony a rostliny, kte-
ré tam pěstujeme. Nejspíš tam teď na tom 
pracuje první stupeň a doufám, že to tam 
není zarostlé trávou.“ (Zuzana) Líbí se mi, 
jak se zahrádka změnila k lepšímu. Předtím 
byla prázdná a smutná. Od té doby, co při-
šla paní učitelka Cholková, je zahrádka hez-

čí a hezčí. Pracování na  zahrádce mě baví 
a líbí se mi, že si z toho také něco odnese-
me. (Veronika) „Pracovní činnosti na zahra-
dě mě bavily. Bylo krásné vidět, kolik práce 
jsme udělali a jak se to podepisuje na za-
hradě. Mě osobně více bavila ta lehčí práce, 
třeba plení, sázení a tak podobně.“ (Eliška) 
„Pracovky mě moc bavily. Celý rok jsem se 
těšila na  jahody. Bohužel do  školy nemů-
žeme. Doufám, že ji příští rok doděláme.“ 
(Barča) „Je to lepší než vaření.“ (Kuba) „Mě 
se to líbí. Je to trochu něco jiného a nemá 
to každá škola – vlastnit zahradu a praco-
vat na ní. Je to tam moc hezké a chtěla bych 
pokračovat dál.“ (Kristýna)

Deskovky v jurtě aneb kdo si 
hraje nezlobí

V jurtě proběhla akce Deskovky se se-
niory, která byla velmi pozitivně hodno-
cena jak místními babičkami a dědečky, 
tak partičkou našich mladých deskovká-
řů. Velký dík patří paní Tesařové. Jurta 
na školní zahradě je úžasné místo. V pro-
jektu Rok se seniory se nám snad podaří 
podobně úspěšnými akcemi pokračovat 
příští školní rok. 
Když se řekne stolní, nebo desková hra, 

většina lidí si představí pexeso, nebo Člo-

jsme zavedli google classroom pro zadává-
ní úkolů a všichni jsme své pohledy upřeli 
více než kdy jindy na monitory počítačů. 

Jak nucené „koronavirové“ prázdniny 
ovlivnily životy žáků 8.B? Jak situaci proží-
vali a prožívají? Jak si zvykli na úplně jiný 
nový režim? Na jiný život? Zde jsou některé 
jejich postřehy:

Být zavřená v plném bytě je náročné. Ná-
ročné na  spolupráci, klid, ticho, soukromí 
a  dodržování denního režimu. (Šárka) … 
Podle mého názoru by bylo lepší chodit 
do školy, protože ve škole vám všechno vy-
světlí učitel a doma nemáte náladu na dě-
lání úkolů. (Ondra N.) … Normálně se doma 
nenudím, ale už mě to přestává bavit.(Vik-
tor) … Nemyslela jsem si, že se to stane, ale 
chybí mi i nějací učitelé. (Áďa) … Ponorková 
nemoc. (Ondra B.) … Velkou výhodou je pro 
mě možnost si rozložit můj den na několik 
částí. (Adam) … Výhodou je to, že máme 
na všechno více času. Můžeme udělat věci, 
které už dlouho odkládáme. (Lucka) … Roz-

hodla jsem se začít cvičit a dokonce se i na-
učit něco upéct. (Pája) … kvůli této karanté-
ně jsem začala běhat a začalo mě to bavit. 
(Lea) … díky méně starostem a více času si 
uvědomuji, kdo jsem, co mě baví, co bych 
chtěl změnit a na co bych se chtěl zaměřit 
po  skončení nouzového stavu. (Martin) … 
Domnívám se, že lidé si víc začnou vážit ba-
nálních věcí, které nám jsou teď zakázány, 
a začnou trávit více času v přírodě. (Vikča) 
… můj život to zatím moc neovlivnilo, ale 
je vidět, že svět jako takový to ovlivnilo 
hodně. (Lukáš) … Koronavirus podle mého 
názoru přinesl jen jediné pozitivum a  to, 
že si lidé pomáhají. (Majka) … Říká se, že 
neštěstí sbližuje. Třeba i  náš národ začne 
držet více při sobě. (Kačka) A úplně na zá-
věr: Kdybych měla kouzelný prsten a mohla 
něco změnit, vymazala bych koronavirus ze 
světa. Doufám, že bude zase všechno v po-
řádku. (Terka) Tak ať je všechno brzy zase 
v pořádku.  (L. M., 8. B)

PŮLROK DEVÁŤÁKŮ
Poslední pololetí své školní docházky 

si deváťáci jistě představovali jinak. Měli 
jsme naplánovánu celou řadu akcí, ale uza-
vření škol nám plány výrazně změnilo. Pro 
žáky devátého ročníku byla situace proble-
matická zejména s  ohledem na  přípravu 
na přijímací zkoušky. Postupně si však vše 
„sedlo“ a žáci se připravovali doma v rámci 
online vzdělávání. Potěšující je, že po zno-
vuotevření škol pro deváťáky, se do  školy 
dostavili prakticky všichni. Bohužel jsme 
přišli o poslední společnou školu v příro-
dě, kde se mohli všichni rozloučit se škol-
ní docházkou. Na  druhou stranu to snad 
vyrovnají veselé zážitky z předchozích let, 
kdy jsme společně sjížděli vodu, lyžovali, 
chodili na výlety a užívali si společné chvíle 
v přírodě. Na závěr ještě zbývá naším kon-
čícím žákům popřát hodně štěstí a úspěchů 
v jejich dalším školním, profesním i osob-
ním životě. (J. K. 9.A a M.V., 9. B)

půlrok v naší třídě

události a komentáře

Deskovky se seniory



6 červen 2020 ŠKOLNÍ PŮLROČNÍK

věče, nezlob se. Tyto dvě hry už jsou ale 
dávno překonané. V posledních pár letech 
zažívají deskovky obrovský boom a některé 
z  nich se dokonce staly sběratelskou ko-
moditou a  získávají časem na  ceně. Des-
kovky jsou hry vyrobené a  vymyšlené pro 
zážitky jednoho nebo více lidí. Většinou 
se hráč či hráči snaží dosáhnout vítězství. 
Nejčastěji sám za sebe, ale existují také tzv. 
hry kooperativní, kde všichni hráči musí 
spolupracovat, aby zvítězili nad hrou. Des-
kové hry se většinou dělí na karetní, nebo 
obecné a  dále pak na  strategické, vědo-
mostní, postřehové, zručnostní, párty hry, 
nenáročné hry pro děti, kooperativní. Je ale 
i mnoho kombinací. V  jurtě máme nejvíce 
strategických her a  her pro děti od  těch 
nejjednodušších, co časově trvají 5–10 mi-
nut, až po ty složitější hry na 3 a více hodin. 
Já mám nejraději hru Osadníci z  Katanu, 
o  které už jste určitě slyšeli, a  pak mám 
spoustu dalších oblíbených her. Deskové 
hry také přináší spoustu nových vědomos-
tí. Čím více budete hrát strategické hry, 
tím lépe vám bude fungovat strategické 
myšlení a kombinatorika, a to nejen u stra-
tegických her, ale i  u  mnoha dalších věcí 
v  životě. Některé hry jsou založené nebo 
přetvořené z  počítačových her do  desko-
vých. Zaručeně je fajn odskočit si občas 
od  počítače do  světa nějaké deskovky. 
Prostě vám přinesou zábavu, zaženou nudu 
při deštivých dnech, kdy nemáte co dělat, 
a ještě vám zlepší myšlení. V tomto školním 
roce jsme se mnohokrát sešli v jurtě a hráli 
deskovky. Několikrát i pozdě do noci, pro-
tože odejít domů uprostřed teraformování 
Marsu, nebo dobývání podmořských měst 

prostě nejde. V příštím školním roce plánu-
jeme, že se opět budeme v pátek po škole 
scházet a hrát. Jestli se chceš přidat, kon-
taktuj Patrika z 9. A.  (Patrik, 8. A)

Karlovy Vary nám zrušil 
covid-19

Den před Karlovarským skřivánkem jsem 
hodně trénovala písničky, které jsem tam 
měla zpívat. Hrozně jsem se těšila, ale zá-
roveň jsem byla i nervózní.Tento rok jsem 
na soutěž jela já, Amy, Šárka, Katka a Anič-
ka. I  před vystoupením jsem se pořádně 
rozezpívala. Všechno šlo velmi dobře a na-
pjatě jsme všechny čekaly, jestli se umístí-
me. Katka a Amy získaly druhé místo, Anič-
ka čestné uznání. Já a Šárka jsme obsadily 
první místo ve svých kategoriích, což zna-
menalo, že bychom měly jet na celostátní 
kolo do Karlových Varů. Koronavirová epi-
demie ale naše plány změnila, doufám, že 
nám bude přát štěstí i v dalším ročníku. 

(Tereza, 5. B)

Vzpomínky a loučení 
Píše se rok 2002. Na ZŠ Mokrá nastupuje 

sedm nových učitelů mimo jiné paní učitel-
ka Petrečková (dnes již Minxová), paní uči-
telka Fridrišková (dnes již Vojtěchová), paní 
učitelka Bauerová (dnes již Tannenbergo-
vá) a  paní učitelka Kubáňová (dnes stále 
Kubáňová.-). Od  té doby uplynulo pár let, 
odehrálo se několik fenomenálních svateb, 
narodilo se devět šikovných dětí, proběhlo 
několik comebacků z  mateřské a  zorgani-
zovaly se desítky školních a mimoškolních 
akcí. Za  zmínku stojí třeba průřezový Den 
napříč školou nebo nepřetržitá šňůra dis-
kohrátek a plesů organizovaných ve skvě-
lé spolupráci se školní družinou. Píše se 
rok 2020 a paní učitelka Minxová se k nám 
do školy už po mateřské v září nevrátí. Péče 
o  tři děti je docela hukot, a  tak nastoupí 
na nové škole blíž domovu v Maloměřicích. 
Nikdy na ni nezapomeneme, stejně tak jako 
ona určitě nikdy nezapomene na nás. 

A  co by vám chtěla vzkázat?: „Bylo to 
s  vámi moc fajn a  se Základní školou 
Mokrá-Horákov budu mít navždy spoje-
nou spoustu nezapomenutelných zážitků. 
Chtěla bych hlavně pozdravit všechny svoje 
bývalé žáky a všem popřát spokojený život 
plný radosti. Ráda jsem se s vámi potkala.“ 

 Ze srdce Lenka Minxová

A aby toho nebylo málo, nevrátí se k nám 
ani dobrá duše naší školy, paní učitelka Iva 
Dolníčková (dnes již Caletková). Byla to 
skvělá třídní učitelka, za doby mateřské do-
volené tandemu Kubáňová–Tannenbergová 
koordinovala Žákovský parlament, natřídi-
la tuny starého papíru a baterek, slušně se 
nadřela na školní zahradě, sjezdila spoustu 
lyžáků, vod a škol v přírodě a stála za pro-
jektem zookoutek, jehož znovuobnovení se 
s jejím odchodem pravděpodobně už nikdy 
neuskuteční. Jestli jste někdy přemýšle-
li, jak vlastně vypadá dobrý člověk nebo 
správná holka, myslím, že přesně jako ona. 

A  tady mají všichni, co ji znají, od  ní 
vzkaz: „Moje milá Mokrá, ráda bych se 
v září vrátila mezi vás, ale dojezdová vzdá-
lenost z Chropyně je příliš velká a bylo mi 
nabídnuto místo v sousedním Kojetíně, což 
je jako by kamenem dohodil a zbytek do-
šel pěšky. Takže jsme se společně s Péťou 
a Kubíčkem rozhodli zůstat na rodné Hané, 
v  rodném městě krále Ječmínka. Bylo mi 
s Vámi moc dobře a na roky v Mokré budu 
vzpomínat s  láskou. A tak Vám taky přeju, 
ať je vám jen hezky a třeba někdy na shle-
danou.“  Iva Caletková 

Trojici, která se k nám už z mateřské ne-
vrátí, uzavírá paní učitelka Marika Jančál-
ková: „Ahoj všichni, protože se mi už krátí 
ta skvělá rodičovská dovolená, tedy čas 
nicnedělání a  válení se doma:), nastal čas 
se rozhodnout, zda se vrátím za vámi do ZŠ 
Mokrá.  Vzdálenost však pro mě nakonec 
byla zásadní a zvítězila škola, co mám nej-
blíž. Příští rok mě budou čekat noví prvňáč-
ci. Nicméně rozhodně se s vámi neloučím, 
protože se určitě budeme potkávat na škol-
ních akcích či při jiných příležitostech. Dě-
kuji vám všem, co jste mě měli rádi, a i vám 
ostatním. Na  závěr jeden citát: „Vzdělání 
je to, co nám zůstane, když zapomeneme 
všechno, co jsme se naučili ve škole.“ :) Měj-
te se krásně!“  Marika Jančálková

události a komentáře

Jak na pravidla

Poznáte co hrají?

Místní deskovna

Loučí se paní učitelka Minxová

A paní učitelka Caletková

A paní učitelka Jančálková
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Co mi vzal a dal Covid-19
Ti, kteří v době uzavření škol pozorně 

sledovali stránky školy i zprávy od učite-
lů, jistě vědí, že se jedná o téma naší bás-
nické soutěže, které jsme se nehodlali 
vzdát ani v  této koronavirové době. Ač-
koliv jsme vám plakáty nemohli nalepit 
do tříd, abyste je měli před očima, ačkoliv 
jsme vás nemohli vyzvat k účasti školním 
rozhlasem a ačkoliv vás nemohly osobně 
upomínat paní učitelky třídní či češtinář-
ky, sešlo se nám spousta příspěvků. Jde 
vidět, že karanténa leckoho inspirovala. 
Pokud byste ale čekali smutné či tragic-
ké texty, jste na omylu. Většina básniček 
nepostrádala vtip a  v  těžkých chvílích 
tolik potřebný nadhled. Někteří se pus-
tili i do výkladových a úvahových textů. 
Účastnili se dokonce i  zástupci vyšších 
ročníků, což nebývá zvykem. Zkrátka nám 
Covid-19 vzal pochybnosti o  tom, zda 
pořádat básnickou soutěž není marné, 
a dal nám hromádku moc hezkých a za-
jímavých prací. A po vyhodnocení poroty 
si můžete přečíst ty nejlepší z nich:

1. místo
Klára P., 4. A
COVID-19
Ve světě je nový pán,
přišel, i když nebyl zván,
přišel Covid taky k nám,
zavřel školy, zavřel krám.

Vláda ihned zasedla,
pravidla nám zavedla.
Svobodu nám v mžiku vzali,
na tváře nám roušky dali,
nákupy nám zakázali,
doma zůstat přikázali.

Neměl ho tu nikdo rád,
lidé začali se bát.
Šířil strach a obavy,
o život a o zdraví.
Celý svět si podmanil 
a život všem zpomalil.

Příroda to uvítala,
od špíny si odpočala,
Začala se probouzet,
a dary nám nabízet.

Výlet s naší rodinou 
je už pouhou vidinou.
Dovolená v Turecku, 
už je pouhý sen,
v zahradě u bazénu, 
strávím letní den.

Počítač můj kamarád,
i když nemám si tam hrát,
sedím s ním u učení,
je to pro mně mučení. 
A co budu zítra dělat, 
s učiteli budu volat.

Všichni jsme se spojili,
abychom se chránili.
A také si pomáhali,
abychom koronavir porazili.

2. místo
Kateřina K., 9. B
Koronavirus
Koronavirus přišel k nám,
z Číny k nám přicestoval.
Žili jsme tu spokojeně,
jenže teď jsme v karanténě.
Nemůžeme nikam jít,
maximálně nakoupit.

Školy, školky, hospody,
teď zavřené musí být.
Co bude po karanténě?
Budem zas žít spokojeně?

Nikdo neví, co nastane,
co když to tu zůstane?
Roušky stanou se běžným 
doplňkem k outfitům mým?

Už chci, aby to skončilo,
aby všechno běžné bylo.
Už chci chodit do školy,
psát a dělat úkoly.

Chci, aby všichni zdraví byli
a koronu porazili.

3. místo
Antonie K., 4. A
Karanténa
Dlouho už je zahájená
velká, dlouhá karanténa.
Od normálu je to změna,
naše zem je ohrožena. 

Noste roušky, myjte ruce,
je to naše velká šance,
ať nepříjde k rozlučce, 
ale dojde ke schůzce. 

Zůstavejte doma jen, 
ať zas brzy můžem ven.
Jít ven je náš velký sen, 
zas bude každý šťasten. 
Tak se teď začněte snažit, 
ať zas spolu můžem pařit, 
ať zas spolu můžem slavit, 
u toho se dobře bavit. 

4. místo
Jakub G., 4. A
Koronavirus
Koronavirus mě odloučil od mých kama-

rádů, se kterými je vždycky velká zábava. 
Pořád jsme si hráli venku a někdy s legem. 
Od té doby, co jsem doma, nemůžu chodit 
na kroužek klavíru. Proto si občas zahraju 
doma s tatínkem. Taky mi chybí break-dan-
ce a můj trenér. Nemůžu jezdit ani za ba-
bičkou a  dědem, a  proto se těším, až to 
všechno skončí. 

Na druhou stranu mi ale dal volno od uče-
ní se ve škole a výhodou také je, že nemusím 
brzy ráno vstávat. Tím, že většina lidí zůstá-
vá doma a necestuje, příroda dostala šanci 
se uzdravit. Přírodu mám moc rád, a proto 
mi to přijde jako výhoda i pro mě. 

5. místo
Bára N., 5. B
Koronavirus
Karanténa – to je nuda, 
vydržet se to fakt nedá.
Dělat jenom úkoly, 
nosit roušku kamkoli.

Nechodit moc do města, 
dávat pozor na cestách.
Do školy už vůbec ne!
Karanténa – to je zlé!

Korona mi vzala hodně,
nudila jsem se fakt hrozně.
Ale ranní vstávání, 
to mi vůbec nechybí. 

Doma sedím, přemýšlím, 
co budu dělat vymýšlím.
Půjdeme už do školy? 
Chodit ven už budem?
Třeba ano, třeba ne, 
sami si to rozhodnem. 

6. místo
Filip S., 5. B
Zamyšlení
Korono, korono,
změnila jsi nám život nanovo.
Odteď už jen – rouška sem, rouška tam,
tu já si teď ponechám.
S dezinfekcí odteď všude býti, 
ruce si mýti a hned celý čistý býti.
Škola online s učiteli v čele 
jede jako na drátku,
a proto ti korono vzkazujem:
Korono,korono, my se nedáme, 
bez boje se nevzdáme!

básnická soutěž

Zara, 4. B

Valentýna, 4. B
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Kam se ztratili nadšení 
(a soutěživí) čtenáři?

Tento školní rok probíhala na  naší 
škole již 3. čtenářská výzva. Soutěž pro 
všechny čtenáře, kteří musejí přečíst de-
set knih, z nichž každá jedna splní jednu 
z kategorií zadaných ve výzvě. V prvních 
dvou kolech bylo přihlášených také po-
skrovnu, ale nikdy to nebyl jen jeden je-
diný, respektive jedna jediná žačka jako 
nyní. Všechny vavříny vítězů a sláva patří 
tedy čtenářce Martině z 5. A, které kromě 
gratulací a obdivu patří i hezká čtenářská 
cena, aby bylo o prázdninách co číst. Pro 
všechny ostatní je to námět k zamyšlení, 
jestli opravdu tak málo čteme, nebo jsme 
prostě jen líní svoje knihy „napasovat“ 
na  vypsané kategorie čtenářské výzvy. 
Je tu ovšem nová šance. K  prázdninám 
a k dovoleným totiž kniha patří, tak zkus-
te splnit naší 4. čtenářskou výzvu. Máte 
na to nejen celé léto, ale i celý následují-
cí školní rok. Uzávěrka je 15. června 2021.

4. čtenářská výzva pro školní rok 
2020/2021
1. Kniha od  autora/autorky mladšího/
mladší 40 let.
2. Kniha, jejíž hrdina/hrdinka trpní něja-
kým hendkepem/postižením/nemocí.
3. Kniha, kterou jsi dostala jako dárek. 
4. Kniha, jejíž děj se odehrává v budoucnosti. 
5. Kniha, která je prvotinou svého autora 
(první knihou, kterou vydal).

6. Kniha autora, od  kterého jste ještě ni-
kdy nic nečetli. 
7. Kniha, která začíná zájmenem.
8. Kniha, která má na obálce květinu.
9. Kniha, ve  které se odehrává svatba, 
nebo pohřeb. 
10. Kniha básní. 

Soutěž o nej roušku
Do  soutěže o  nej roušku dorazilo 22 

fotografií. Soutěžní roušky byly nejčas-
těji vlastnoručně vyráběné, babičkou či 
maminkou šité, na  internetu zakoupené 
nebo kamarády darované. Taky je těch sli-
bovaných deset nej. Cenu ale obdrží kaž-
dý účastník, protože pětičlenná porota to 
měla docela těžké. Pomyslné první místo 
získaly roušky vámi ručně šité či malované 
– rouška Lucie z 9. B,, Martiny z 5. A a Filipa 
z 5. B. 

Z pedagogického pera
A že múza líbá nejen žactvo, dokazuje 

výtvor paní učitelky Šárky Šimkové.

Z mého ouška
spadla rouška, 
stalo se to ve škole,
bude někde na stole. 
Světle šedý vzoreček,
byl to milý dáreček.
Truchlím po ní od oběda, 
bez ní vyjít – běda, běda!
Leda tajně, na zkoušku,
vykašlu se na roušku.

Ahoj všem! 
Chtěla bych Vám tímto článkem přiblížit 

7. A od jejich začátků, které nebyly zrovna 
snadné, až po její současnost. Vše začalo 
roku 2016, kdy jsem plná energie a  elá-
nu vstoupila do  3. třídy. Třída byla slo-

žená z  osobitých jedinců, kteří se snažili 
prosadit sami za  sebe, ale ke  spolupráci 
je nebylo možné přimět. Nedokázali se 
dohodnout mezi sebou ani s námi jakož-
to s  pedagogy. Někdy jsem si připadala 
opravdu jako na  bojišti. Byl to boj, kdo 
s  koho. Posouvali jsme se kupředu mra-
venčími krůčky, ale i  za  ty jsme byli vel-
mi vděční. Děti se učily toleranci, pokoře 
a  vzájemně si naslouchat. Nebyly to jen 
příkazy a zákazy, ale hlavně společné zá-
žitky, které nás učily najít si k sobě cestu. 
Musím říct, že investovat energii do  této 
třídy se vyplatilo. Říká se, že čím těžší 
jsou začátky, tím hezčí jsou konce. Musím 
rozhodně souhlasit, protože 7. A je nyní 
třída, která dokáže respektovat pravidla 
a  je schopna spolupráce. Zvládla překo-
nat nespočet překážek, že by mohla bez 
problémů konkurovat sportovci, který se 
věnuje této disciplíně. Velký dík patří paní 
učitelce Nině Kyzlinkové i současné třídní 
učitelce Ivě Cholkové a všem pedagogům, 
kteří s touto třídou pracovali. Věřím, že nás 
čeká ještě spoustu společných plánů a zá-
žitků, které si jistě užijeme. Práce s touto 
třídou je pro mě velice zajímavá a v mno-
hém přínosná. Nikdy nevím co čekat, vždy 
mě dokáží překvapit i pobavit. Chtěla bych 
na závěr říct, že jste skvělá třída, která mi 
přirostla k srdci. Jen tak dál! 

(Vaše paní asistentka Renata Nantlová)

nej rouška

Matyáš, 4. B

Lucie, 9. B

Sára, 3. B

Natálie, 2. B Filip, 5. B

Martin, 1. B

Zuzana, 6. A

Šárka, 6. B

Martina, 5. A

Sebastian, 6. A

Tereza, 6. A

Ríša, 2. B
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Tak s kým si dáme dneska rozhovor?
S našimi němčinářkami? Ja, ja. Mit unse-

ren Deutschlehrerinnen:

Nejdříve s  paní učitelkou Ivanou Ma-
zánkovou, která tento rok posílila řady 
našeho pedagogickéh sboru. Záludné 
dotazy klade Tereza, 9. A

Proč jste chtěla být učitelka?
„Chtěla jsem pracovat s dětmi. A proto-

že na  studium medicíny jsem neměla ani 
žaludek, ani studijní předpoklady (chemie 
a  biologie mi zrovna moc nešly), vybrala 
jsem si učitelství.“

Jaké povolání byste dělala, kdyby na pa-
jdáku měli plno?

„Vůbec jsem neuvažovala o tom, že bych 
dělala něco jiného. To je vlastně vidět 
i v současnosti. Už několik let bych mohla 
být v důchodu, ale bez školy a dětí si svůj 
život nedovedu představit.“

Kdybyste mohla mít jednu superschop-
nost, jaká by to byla?

„Přesvědčit své žáky, aby se učili, protože 
celý život člověka závisí na tom, co umí.“

Jaké knížky čtete nejraději?
„Nejraději mám historické romány. Nezá-

leží na tom, zda se jedná o skutečné dějiny 
nebo je to vymyšlené. Ráda mám i romány 
Dana Browna, např. Šifra mistra Leonarda.“

Co byste dělala, kdyby nastala zombie 
apokakalypsa?

„Nechala bych to osudu, nějak to vždycky 
dopadne.“

Kdo je (nebo byl) váš vzor? 
„Jako odpověď na tuto otázku mě napa-

dá jediná možnost – moji rodiče.“

Co jste vždycky chtěla umět? 
„Dobře vycházet s lidmi. Dokonce si mys-

lím, že se mi to i docela daří.“

Na co se v televizi díváte najraději?
„Na  žánru nezáleží, hlavně mě to musí 

bavit. Ráda mám různé vědomostní sou-
těže (např. AZ kvíz) a dokumentární pořady 
na ČT 2.“

Kdyby jste se mohla setkat se třemi zná-
mými osobnostmi (i  mrtvými), kdo by to 
byl a proč?

„Tak tahle otázka mě zaskočila. Možná 
bude má odpověď někomu k  smíchu, ale 
školní časopis má být zábavný, ne? Takže: 
Karel Gott – oblíbený zpěvák od  dětství. 
Jeho smrt jsem obrečela, jako by se jed-
nalo o  člena rodiny. Radoslav Brzobohatý 
– tohoto herce jsem v pubertě strašně mi-
lovala, byl to můj idol. A abych neskončila 
jen u „filmů pro pamětníky“ – i někdo živý. 
Ivan Trojan – podle mne nejlepší herec 
současnosti, každá jeho role je prostě něco 
úžasného.“

Co byste vzkázala světu? (Co byste chtě-
la, aby všichni na světě věděli?)

„Aby se měli všichni rádi, pomáhali si 
a byli na sebe hodní. A to i v dobách, kdy 
jim zrovna neteče do bot.“

Dále vám přinášíme rozhovor s  paní 
učitelkou, němčinářkou a  češtinářkou, 
Jarmilou Hořavovou. Ptal se Tomáš V., 9. B

Co Vás přimělo věnovat se učení češtiny?
„Asi záliba v literatuře. Víc než jazyk jako 

takový mě zajímaly knihy. Obdiv k českému 
jazyku jako bezbřehému nástroji nejen pro 
psaní knih se dostavil až se studiem.“

Jak dlouho tady učíte?
„Pátým rokem.“

Plánujete tady zůstat, nebo půjdete učit 
jinam?

„Život mě naučil příliš neplánovat. Zatím 
se mi v Mokré líbí, ale nikdo neví, kam ho 
osud zavane...“

Je pro Vás lehčí učit v karanténě na  in-
ternetu, nebo normálně v lavicích?

„Je to jiné. Neřekla bych lehčí, ale příjem-
nější je to určitě ve třídě – tváří v tvář.“

Kdo jako první vás napadne když se řek-
ne 9. B.?

„Bea a Nicol.“

zeptejte se, na co chcete, já, na co chci, odpovím

Der, die, das

Jako vždy bez úsměvu

V nejlepší společnosti

Takhle to začalo
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Několik pěkných prací z českého jazyka
Jak obejít nařízení 

Školy jsou zavřené, akce nad třicet lidí 
zakázané a  koronavirus je v  plném prou-
du. Měli bychom dbát na  hygienu, necho-
dit na místa, kde je hodně lidí, poslouchat 
zprávy a  informovat se. Každý den poslou-
cháme poučky a  výstrahy, ještě před pár 
týdny jsem to považovala za  pošetilé, můj 
názor se ale velice rychle změnil. Situace je 
taková, jaká je. Virus se šíří a my ho proza-
tím nedokážeme zastavit. Čím dál víc lidí je 
v karanténách a někteří z nich bojují o život. 
Vláda nám chce pomoct a  zastavit šíření 
viru, no i přesto se tu najdou tací, co její po-
moc odmítají a naschvál nedodržují zákazy 
a předpisy. Zářným příkladem je uspořádá-
vání akcí v počtu 99 lidí. Místo toho, aby se 
zavřely kina a  jiné prostory, kde se schází 
velké množství lidí, jejich majitelé se poku-
sili zákaz akcí nad 100 osob obejít tím, že 
jedno místo nechají volné. Dle mého názoru 
je to bezohledné a především nebezpečné. 
V počtu 99 osob je stále velké riziko chycení 

viru. Dalším příkladem jsou brzké odjezdy 
z Itálie. V Itálii byla totiž vyhlášena od půl-
noci karanténa, a tak se někteří její návštěv-
níci rozhodli odjet dříve, aby se karanténě 
vyhnuli. Na jednu stranu to chápu a nemohu 
s klidným srdcem říct, že bych to na  jejich 
místě neudělala taky. Na druhou stranu to 
je ale strašně rizikové – v Itálii bylo a stále 
je obrovské množství nakažených a  je tam 
vysoká pravděpodobnost onemocnění. Ka-
ždý z nás se ale v takových zásadních situa-
cích musí rozhodnout sám a ačkoli je velice 
jednoduché tyto lidi odsuzovat, je třeba se 
zamyslet nad tím, proč danou věc udělali. 
Pak možná pochopíte, že k brzkému odjezdu 
nebo uspořádání akce v 99 lidech měli pád-
ný důvod. Prozatím bychom ale neměli brát 
zákazy a doporučení na lehkou váhu. Možná 
jste naštvaní, že vám zavřeli vaše oblíbené 
fitko, že se nemůžete nadále věnovat vaše-
mu koníčku nebo že neuslyšíte svého oblí-
beného zpěváka, ale pamatujte, že zdraví je 
vždy přednější a máme ho jen jedno. 

(Alice, 9. A)

S  vypuknutím epidemie koronaviru při-
šlo i  několik nařízení, která mají zabránit 
jeho šíření. Protože nás ale omezují, mnoho 
lidí se s nimi nesmířilo a hledalo cesty, jak 
je obejít. Například: Když se vydalo naříze-
ní, že každý, kdo se v následujících dnech 
vrátí z Itálie, kterou koronavir těžce zasáhl, 
půjde do karantény, lidé nedbali na zdraví 
a místo toho vymýšleli způsoby, jak by se 
stihli vrátit z dovolené ještě před půlnocí, 
než začne nařízení platit. Sice chápu, že být 
v karanténě a dostávat „pouze“ 60 % platu 
není zrovna nadějná vyhlídka, ale za naše 
zdraví to přece stojí, ne? Podobně nehu-
mánně se chovali i  někteří podnikatelé, 
když vyšlo nařízení o  zákazu shromažďo-
vání skupin nad 100 osob. Než aby přišli 
o pár korun a pomohli zpomalit šíření viru, 
začali prodávat pouze 99 lístků. Snad si to 
ospravedlnili tím, že každý přece potřebuje 
peníze, ale silně pochybuju, že pár dní by 
divadlo, kino nebo restauraci zruinovalo.

Největší problém asi je, že jsou lidé so-
bečtí a mají až moc rádi peníze. Ale taky si 

Kdo z vás velí vaší domácnosti?
„Nikdo, u nás se nevelí. Naše domácnost je 

založena na dialogu, dohodě a kompromisu.“

Jaké máte auto a jakou maximální rych-
losti jste jela?

„Auto, stařičkou Toyotu Verso, zrovna 
měním. Nedávno jsem měla nehodu (cizí 
vinou), tak už to má spočítané i  můj ve-
terán. Jezdím dle předpisů, takže nejvyšší 
možná rychlost u  nás na  dálnici je i  mou 
nejvyšší dosaženou rychlostí.“

Čeho se nejvíc bojíte?
„Hloupých lidí.“

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
„Nemám oblíbená jídla. Nepohrdnu ale 

českou klasikou...“

Ananas na pizzu patří, nebo ne?
„Nepatří.“

A na závěr tu máme rozhovor s paní uči-
telkou Petrou Tannenbergovou, která je 
zároveň koordinátorkou Žákovského par-
lamentu. A rozhovorům se jí dařilo vyhýbat 
přesně 13 let. Vyzpovídala ji Karolína, 9. B

Jaký byl váš nejoblíbenější předmět, 
když jste byla na základní škole? 

„Na základní škole mne hrozně bavil dě-
jepis.“

Proč zrovna ZŠ Mokrá a  jak zde dlouho 
učíte? 

„Bývalý pan ředitel Palík se mi ozval, 
když jsem hledala místo po ukončení vyso-
ké školy. Nastoupila jsem v září 2002.“

Jaká je vaše nejoblíbenější barva a proč? 
„Asi ta o  které si myslím, že mi sluší 

(např. tmavě modrá).“

Co a kde jste studovala? 
„Vystudovala jsem Filozofickou fakultu 

Masarykovy univerzity obor historie – po-
mocné vědy historické. K tomu jsem přibra-
la ještě němčinu a angličtinu.“

Co děláte ve volném čase? 
„Vzhledem k  tomu, že mám dvě malé 

děti, nemám moc volného času.“

Máte nějaký oblíbený film či seriál? 
„Vyloženě oblíbený film či seriál nemám, 

pokud je něco nového, ráda se podívám, 
ale reprízy moc nesleduji, protože už pře-
dem vím, jak to dopadne.“

Máte nějaké domácí zvíře? Pokud ne, 
chtěla byste? 

„I  přes můj nesouhlas jsme měli doma 
králíčka. Toho už nyní nemáme a doufám, 
že jiné zvířátko ani mít nebudeme.“

Kde nejdále jste byla v zahraničí? 
„V Norsku.“

Kam byste se nejraději chtěla podívat 
a proč? 

„Vzdálené zahraniční státy mne moc ne-
lákají. Spíš navštívit místa u nás, kde jsem 
ještě nebyla.“

Jaké všechny předměty na této škole učíte? 
„V  letošním roce to byla angličtina, 

němčina a  volba povolání. Ale před lety 
mne neminula např. ani výtvarná a hudeb-
ní výchova nebo pracovní činnosti.“

zeptejte se, na co chcete, já, na co chci, odpovím

Němčináři jsou jedničky
Jestlipak víte, že p. uč.  
Tannenbergová má dvojče?

napsali naši
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neuvědomují, že ta nařízení tu nejsou jen 
tak, ale mají nás chránit. Ze začátku vadila 
i mně. Rozčilovalo mě, že zavřeli naši ško-
lu a všechny restaurace, ale nedávno jsem 
si uvědomila, že je to tak správně. Oproti 
řadě jiných zemí máme výhodu, že už víme, 
co je koranavir zač a jak se šíří. Viděli jsme 
několik odstrašujících případů, ze kterých 
si můžeme vzít příklad, známe chyby, které 
udělaly ostatní země, a víme, jak jim pře-

dejít. Proto by bylo nezodpovědné tvářit 
se, že se nic neděje, a  dovalit, abychom 
dopadli stejně špatně jako Itálie. Lidi by se 
nad sebou měli doopravdy zamyslet, pro-
tože nakonec tolik nezáleží na tom, jak sil-
né máme zdravotnictví nebo přísné zákazy, 
ale na  tom, jak jsme zodpovědní a  jak se 
chováme. Všemu, co jsem napsala, věřím 
a  chtěla bych, aby byli lidé starostlivější 
a  ohleduplnější. Ale abych byla upřímná: 
Jestli nám stát nařídí absolutní karanténu 
a  zakáže vycházet z  domu, asi i  já začnu 
nařízení porušovat. Jedna věc je trochu se 
omezit a víc dodržovat hygienu, ale pořád 
jsem člověk, který celý život vyrůstal v de-
mokratické zemi uprostřed Evropy. A jestli 
mi někdo sáhne na  svobodu, tak si to lí-
bit nenechám. Člověk je tvor společenský 
– ke svému životu potřebuje ostatní lidi – 
a já o ty svoje nechci přijít, když stát upřed-
nostní naše fyzické zdraví před tím psychic-
kým.  (Tereza, 9. A)

Jak koronavirus ovlivnil můj 
život

OSNOVA – Úvod: Co vše se změnilo. Stať: 
Pozitiva karantény, negativa karantény, co 
je pro mě osobně pozitivní, domácí přípra-
va do školy Závěr: Snad už to skončí.

Pandemie koronaviru změnila miliar-
dám lidí životy. Já osobně nemůžu chodit 
do  školy a  na  tréninky, rodiče nechodí 

do práce a můžeme být jen doma. Onemoc-
nění COVID-19 pro nás znamená spoustu 
omezení, přineslo však i  nějaká pozitiva. 
Například je čistší ovzduší, protože lidé 
nepotřebují používat dopravní prostředky 
tak, jako za  normálních okolností, nelé-
tají téměř žádná letadla, lidé nejezdí auty 
do práce. Další pozitivum, které shledávám 
na  pandemii je, že jsou děti více venku, 
jezdí na kole a chodí do přírody. Negativa 

jsou, že nemůžeme chodit ven, do školy, 
nakupovat oblečení a boty, chodit ke ka-
deřnici a  na  místa, kde je hodně lidí. 
Musíme nosit roušky, mýt si ruce a držet 
si odstup od ostatních, třeba ve  frontě 
v obchodě. V těchto dnech mi asi nejvíce 
chybí volejbalové tréninky a  to, že ne-
můžu chodit ven s kamarády. Můžu ale 
naopak pomáhat dopoledne na zahradě 
nebo s  vařením oběda, což bych nor-
málně nemohl, když jsem ve škole. Také 
ráno nemusím tak brzo vstávat a můžu 
se v klidu nasnídat. Myslím si, že do ško-
ly zvládám dělat všechny úkoly, které 
nám učitelé zadají. Někdy se mi moc 
nechce a posílám je na poslední chvíli, 
ale nakonec se přemůžu. Pracuji větši-
nou sám a občas si volám s kamarády. 
Rodiče mi nepomáhají, ale někdy mi při-
jde nějaký úkol zkontrolovat sestra. Ač-
koliv chápu, že je karanténa nutná kvůli 
koronaviru, který zasáhl celý svět, je to 
pro nás všechny velice složité období 
a myslím si, že budeme všichni rádi, až 
to skončí. 

(František, 8. A)

OSNOVA – Úvod: Naše rodina. Stať: Naří-
zení vlády. zbytečné vyhrocení, zkušenost. 
Závěr: Když budeme držet spolu situace se 
zklidní.

Když se zamyslím nad tím, jak naše rodi-
na zvládá tuto situaci a jak nám to změnilo 
život, nevidím žádný zásadní rozdíl. Mys-
lím, že mě ani mé rodině se život kro-
mě toho, že nechodíme ven, do  školy 
a do práce, moc nezměnil. Teď stíháme 
vše, co jsme jindy nestíhali, čteme víc 
knížky, třídíme šatníky nebo přemýšlí-
me nad rekonstrukcí bytu. Život v  ka-
ranténě mi celkem vyhovuje. Vstávám 
ráno později než do  školy, plánuji si 
čas, školu zatím stíhám odesílat a trá-
vím mnohem víc času na zahradě. Celé 
dny jsem jen se svou rodinou a myslím, 
že to zvládáme hravě. Zatím jsme se 
ještě nestihli nudit. Rozumím tomu, že 
lidé, kteří žijí sami v bytě na místě, kde 
se nedá chodit ani na  zahrádku nebo 
někam poblíž bydliště na  procházku 
do přírody, mají to v této situaci mno-
hem těžší než my. Myslím si, že kdo jen 
trošku chce, karanténu zvládne tak, jak 
je nařízeno. Je vyhlášen nouzový stav. 
Všichni by měli dodržovat nařízení vlá-
dy, ale i  přesto to nefunguje tak, jak 
by mělo. Nebudeme si nic nalhávat, 
ale víme, že ani lidé, kteří nám dávají 
příkazy, jak se chovat, se sami tak ne-
chovají Je jasné, že nikdo není neomyl-
ný a tato situace je pro všechny nová, 

ale tihle lidé by měli jít příkladem. Co se 
mi nelíbí, je to, jakým způsobem nás herci 
ze seriálů v reklamách poučují, jako kdyby 
oni byli něco víc a my úplně hloupí. Chvílí 
bez potkávání druhých vydržíme a  nošení 
roušek také. Samozřejmě tím nechci říct, 
že mi kamarádí a známí nechybí, ale aspoň 
trávíme více času s  rodinou. Takže nero-
zumím tomu, že někteří se stejně scházejí 
dál a chovají se neohleduplně, když budou 
všichni přece rozumní, tím dřív tato situ-
ace skončí. Každý by měl být rád, že jsme 
doma a  ne ve  službě v  nemocnici, kde to 
mají mnohem složitější a  nebezpečnější. 
Lékaři, sestry, ale i  uklízečky v  nemocni-
cích, na které se často zapomíná, nemůžou 
za rodinou, spí v nemocnicích a každý den 
se vystavují nebezpečí. Nikdo z nich si ješ-
tě nestěžoval a nám vadí, že nepojedeme 
do zahraničí? Přijde mi to hloupé. Situace 
je podle mě moc vyhrocená. To, že otevře-
me počítač a první, co na nás vykoukne, je 
velkým červeným písmen napsáno Korona-
virus, nebo zapneme televizi a na každém 
programu se řeší pandemie, to je podle mě 
zbytečné, protože jsou to pořád stejné in-
formace. Myslím, že pro naši společnost je 
tohle skvělá zkušenost, jen se bojím toho, 
že situace ohledně životního prostředí, kte-
rá se teď zlepšila, se dvojnásobně zhorší, 
když všichni budou chtít všechno dohnat, 
vidět a  zažít. To, že bychom mohli teore-
ticky jet do Chorvatska a  tam se opalovat 
za stěnou z plexiskla mi připadne opravdu 
zbytečné, vždyť Česká republika má co na-
bídnout, a hlavně je potřeba podpořit náš 
cestovní ruch. Právě jsem zaslechla v  te-
levizi, že situace v  naší zemi se už klidní, 
přibývá malý počet nakažených a ani nikdo 
nezemřel. Přeji si, aby všichni lidé ještě 
chvilku karanténu vydrželi, a doufám, že už 
to bude všechno brzy za námi, a dokonce 
se už těším do školy.

(Dominika, 8. A)

napsali naši
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Rozhovory s prarodiči
K rozhovoru jsem si vybrala svého dě-

dečka, protože umí hezky vyprávět a  je 
rád, když se ho někdo vyptává na dětství 
a jiné časy.

Jaké bylo tvé dětství?
„Mé dětství? Mé dětství bylo z  četné 

rodiny. Bylo nás 6 dětí a  ještě u  nás byla 
dědečkova sestra, kterou k nám otec vzal, 
protože byla sama.“

Co jsi rád dělal jako malý?
„Co jsem rád dělal? No nejradši jsme bě-

hali za domem po louvách a honili se a bě-
hali v potoku, chytali rybičky v tom potoku 
a podobně. Hráli jsme hodně fotbal, v zimě 
hokej a tak dále. Chodili jsme třeba i cvičit 
do Sokola, tak různě všelijak. Vyřezali jsme 
si třeba pálky z kusu desky a hráli jsme te-
nis. Všechno možný.“

Co bylo pro tebe největší odměnou?
„Největší odměna? Člověče já nevím. 

Když jsme byli všichni doma, v klidu, sedli 
jsme si, bratr vzal harmoniku, zpívali jsme 
a nebo když jsme šli k babičce a k dědovi, 
ke druhé babičce.“

Co byl pro tebe naopak největší trest?
„Trest? No když jsme nemohli jít ven. To 

byl největší trest. Práce nám nevadila, tu 
jsme dělali pořád, každý den. Měli jsme do-
bytek, tak jsme se o něj museli starat.“

Jak jsi pomáhal rodičům? 
„Teď jsem to říkal, prací, starali jsme se 

o dobytek, okopávali jsme, měli jsme pole, 
tak jsme chodili na pole, pásli jsme kačeny, 
husy, všechno možné. Všechny takové ty 
venkovské práce, řekl bych. A to jsme cho-
dili pomáhat i babičkám s dědou. A mamin-
ka byla v JZD, tak jsme chodili na řepu, měla 
třeba 5 mír řepy, tak jsme chodili všichni. 
Daleko, třeba až k Praci a tam.“

Jak to bylo ve škole?
„Ve škole? No my jsme byli vlastně jenom 

dvoutřídní škola, že jsme byli dohromady 
v  jedné třídě třeba 3 ročníky, no a  jeden 
učitel samozřejmě. Chvilku se učili prvňá-
ci, chvilku třeťáci a tak různě. Mezitím jsme 
dostávali úkoly, které jsme museli udělat, 
než se na nás zase dostalo. Ale jinak já si 
na  školu nestěžuju, mě se tam celkem lí-
bilo.“

Co jste dostávali k  narozeninám nebo 
k Vánocům?

„Jéé no tak to nebyly žádné dárky, proto-
že nás bylo moc, tak jsme nedostávali nic. 
Nebo já nevím. Třeba rukavice nebo co bylo 
potřeba. Papuče a  takové věci. Jenom po-
třebné věci. Sem tam nějaká hračka, ale to 
tedy bylo málo. To bylo moc málo. A to jsme 
se o to potom všichni dělili.“

(Lucie, 9. B)

Zeptala jsem se svojí jednasedmdesá-
tileté babičky na dobu jejího dětství. 

Kde jsi prožila své dětství?
„Dětství jsem prožila společně se svými 

pěti sourozenci na  Moravě ve  Velké nad 
Veličkou, kde jsme měli rodinné hospodář-
ství.“

Když jste měli hospodářství, museli jste 
se sourozenci určitě rodičům pomáhat. 
Které povinností jsi měla nejraději a které 
jsi naopak neměla ráda vůbec?

„Nejraději jsem se starala o zvířata. Ne-
měla jsem ráda práci na  poli a  sklízení 
sena.“

Jaká jste chovali zvířata? A která si měla 
nejraději? 

„Doma jsme měli kočky, psa, slepice, 
husy, kachny, králíky, prase a  krávy, jako 
každý na vesnici. Nejraději jsem měla psa 
a husy.“

Slavili jste doma nějaké svátky?
„Ano, slavili jsme Vánoce, Velikonoce 

a ostatní náboženské svátky.“ 

Co jste doma vařili? 
„Vařili jsme z  toho, co jsme vypěstovali, 

dokupovali jsme jen něco. Většinou jsme 
měli brambory, zeleninu, fazole, hrách, 
čočku nebo buchty. Maso jsme mívali jen 
dvakrát týdně.“

Myslíš si, že moderní spotřebiče jsou 
pro vaření potřebné, nebo to bylo lepší 
bez nich?

„Myslím, že s technologií je to dnes jed-
nodušší. Ale dříve lidem nevadilo pracovat, 
aby měli co jíst.“

Co je podle tebe nejlepší technologický 
vynález?

„Já myslím, že pračka. Dříve jsme museli 
prát ručně na valše. I v zimě jsme se museli 
máchat ve studeném potoce.“

Jaký je podle tebe největší rozdíl mezi 
dřívější a dnešní dobou?

„Největší rozdíl je právě v technologiích, 
které lidem ulehčují práci.“

A ještě poslední aktuálnější otázka, jak 
si myslíš, že by se pandemie řešila tehdy?

„To nevím, ale asi by se to nechalo 
na  přírodě a  imunitě lidí, jak si s  tím po-
radí. Určitě ale nebylo tolik zdravotnického 
materiálu jako teď. Dříve se k lékaři chodilo 
jen v opravdu vážných případech, jako jsou 
třeba operace. Vše ostatní se léčilo doma, 
takže tolik zdravotnického materiálu ani 
nebylo potřeba. Myslím, že kdyby taková 
situace byla, tak by si všichni ušili vlastní 
roušky.“

My už bychom si takový život, jako byl 
tehdy, neuměli představit. V  dnešní době 
bychom se bez technologií obejít nedoká-
zali.  (Nicol, 9. B)

Pro svůj rozhovor jsem si vybrala své 
prarodiče. Dozvěděla jsem se plno zají-
mavého, co jsem si ani nepředstavovala, 
že mohli zažít. Rozhovor probíhal v  ku-
chyni při vaření. Můj děda Jaromír se 
narodil v roce 1943. Od dětství žije ve Ve-
laticích. Moje babička Anna se narodila 
v  roce 1945, těsně před koncem války. 
Jejím rodným domovem jsou Pozořice.

Jak jste se poznali?
J.: „Poznali jsme se na zábavách v Pozo-

řicích. Chodili jsme skupina kluků z Velatic 
pěšky do Pozořic za děvčaty. U nás jich moc 
nebylo a do Mokré nás to netáhlo. Většinou 
jsme chodili v sobotu nebo neděli.“

A.: „Do  Pozořic chodilo více skupin klu-
ků a někteří chodili pravidelně. Pořádali se 
čaje o páté a chodilo se do kina. A tak jsme 
se začali sbližovat.“

Jak dlouho po známosti jste se rozhodli 
vzít?

J.: „Začali jsme spolu chodit, ale krátce 
na to museli jít chlapci na vojnu. Mně zjis-
tili šelest na plicích, a tak jsem na vojnu jít 
nemusel. Chodili jsme spolu dlouho, asi 5 
let. Měli jsme čas se více sblížit.“

A.: „Svatbu jsme měli 24. září 1966. To měl 
právě Jaromír svátek. Brali jsme se v koste-
le v Pozořicích a i na úřadě v Brně, před tím 
se to tak dělalo. Hostina potom byla u nás 
doma. Tím, že jsem se vyučila švadlenou, 
jsem si šila svatební šaty. Byly krásné, kraj-
kové.“

Když jsi se vyučila švadlenou, dělala jsi 
tuto práci, nebo jsi se rozhodla pro něco 
jiného?

A.: „Ano byla jsem zaměstnaná jako 
švadlena, ale nejen to. Po  vyučení jsem 
pracovala ve  Vkusu. Také jsem šila doma. 
Přišly na svět děti a potom jsem pracovala 
v Průmyslových stavbách. Dělala jsem v ar-
chivu, zakládala jsem různé papíry a také si 
vzpomínám, že jsem vystavovala puťáky. To 
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byly papíry pro řidiče, kteří vozili stavební 
materiály, kde se udávalo např. kolik ujeli 
kilometrů atd. Potom jsem pracovala chvíli 
v Královopolské, kde pracoval dědeček. Ale 
nakonec jsem se vrátila k  šití. Pracovala 
jsem u švadlen, které samy podnikaly. Šily 
jsme na zakázku, ale tam jsem moc dlouho 
nezůstala. Jednou jsem viděla inzerát, že 
hledají švadlenu v nemocnici v Bohunicích 
v  Brně. Tam jsem spravovala nemocniční 
prádlo a tam jsem také zůstala.“

J.: „Jak řekla babička, pracoval jsem 
v  Královopolské. Nejdříve jsem se ale vy-
učil zámečníkem. Na tuto práci nedám do-
pustit. Kontroloval jsem stavební materiál. 
Často jsem jezdil na  služební cesty např. 
do  Německa, také jsem byl v  Rusku. Vždy 
jsem svou práci dělal poctivě.“

S odstupem času jste rádi, že máte 2 děti 
nebo jste chtěli více dětí? V  době rodičů 
a prarodičů bylo zvykem mít více dětí.

A.: „Já pocházím z osmi dětí a dědeček ze 
dvou.“

A a J: „Domluvili jsme se na dvou a jsme 
rádi, že je máme.“

 
Kdo byl tím rodičem, který se s  dětmi 

více učil?
A.: „Já jsem se s dětmi neučila, to děde-

ček.“
J.: „Ano, když děti byly malé, tak jsem se 

s nimi učil a dělal úkoly já, ale jak povyro-
sly, samozřejmě vše si dělaly samy. Také 
jsem chodil na  třídní schůzky. Jednou 
jsem si přišel stěžovat za panem učitelem 
Špalkem, protože tvému tátovi vycházela 

na pololetí 3 z  fyziky a on mu dal 4. Ale 
v zápětí na čtvrtletí mu vycházela 1 a pan 
učitel ho chtěl poslat na  fyzikální olym-
piádu.“ 

Máte ještě nějakou historku nebo pří-
běh, který se vám stal?

A.: „Ano, když se narodila tvoje teta.“
J.: „Narodila se 8. 3. 1968, bylo ten 

den MDŽ. Já jsem spěchal do porodnice 
do  Brna, ale předtím jsem chtěl koupit 
kytku. Nikde žádná nebyla. Ale naštěs-
tí jsem našel jedno květinářství, kde mi 
prodavačka řekla: ,Pane, to je nápad, 
rodit zrovna na MDŽ.‘ Viděla, že už jsem 
zoufalý, když jsem říkal, kolik květinářství 
jsem oběhal. A ona mi řekla: ,Já vám vě-
řím. Když vás tak vidím, tak vám pomůžu. 
Já tady mám dvě kytky, ale ty už jsou za-
mluvené. Pokud do pěti minut nepřijdou 
lidé, co si kytky objednali, jednu vám 
nechám.‘ Po  pěti minutách jsem se vrá-
til do květinářství a prodavačka mi kytku 
prodala. Nakonec jsem odcházel šťastny 
s kytkou v ruce a přes okénko jsem viděl 
svoji dceru.“ 

Tito dva lidé spolu jsou přes 50 let. Měli 
bychom si z nich vzít příklad. 

(Beata, 9. B)

Úryvky z esejů v korespondenčním semináři Emočně-sociální výchova
Dopady pandemie na náš život 
…Teď nechci znít zle, ale myslím si, že 

jsme naší planetě už ublížili dost. Lidé jsou 
rok od roku víc a víc chtiví a ničí něco, co 
jim ani nikdy nepatřilo. Bylo otázkou času, 
kdy se něco podobného stane. Život není 
o  tom, abyste měli co nejvíc věcí a  žili si 
v  luxusu, život pro každého znamená 
něco jiného. Dostali jsme to privilegium 
žít na téhle planetě, což je něco, za co by-
chom měli být vděční. Místo toho spíš tohle 
místo ničíme, což je trochu nefér, nemys-
líte? Něco, co nám dává život, by se mělo 
cenit o něco víc. Možná je čas na to, dívat 
se na svět jako na člověka, na člověka, co 
umírá, protože má hlad, žízeň a my mu po-
řád do těla pícháme odpad, které jeho tělo 
není schopno unést. Země není věc. Země 
je obrovský a neskutečný dýchající organi-
smus. Organismus, na jehož povrchu jsme 
byli vždy vítáni, ale možná je čas trochu 
zmírnit. Pochybuju totiž, že by každý rodič 
chtěl, aby jeho dítě vyrostlo ve světě, kte-
rý umírá. Stačí začít drobnostmi, jako že si 
jednou nebudete kupovat balenou vodu, 
ale použijete tu, co Vám teče z  kohoutku, 
možná je čas být taky trochu vděčný za to, 
co máme. Možná je tohle hrozba a možná si 
díky tomu začneme vážit maličkostí. 

(Kateřina 9. A)

Kdo zvládal krizovou situaci z  počátku 
pandemie dobře a kdo ne?

Nevím přesně, kdo jak zvládá svou funkci 
z okruhu vlády, ale myslím, že dobře děla-
jí všechny vládní složky. Myslím, že obdiv 
nepatří politikům, ale lékařům, policis-

tům, hasičům a armádě. Zvládají přesčasy 
za  špatných podmínek (za  nedostačující 
ochrany).  (Tomáš, 9. B)

Hledáme dobro a bojujeme 
v klidu a s úsměvem – 
dobrovolná výzva VkO

To nejlepší z reakcí na Výzva z VkO v kur-
zech Google classroom – Zkuste objevit 
i v této době okolo sebe něco dobrého. Pá-
trat můžete v médiích i ve svém okolí. 

To dobré na  této době: Naučili jsme se 
samostatně pracovat a  zlepšili si doved-
nosti na  počítači. Více sportujeme a  po-
hybujeme se v  přírodě. Více dodržujeme 
hygienu. Více si uvědomíme, co je pro nás 
v životě důležité. Trávíme více času s rodi-
nou. Díky omezení letecké přepravy a  vý-
roby ve  velkých továrnách se pročistilo 
ovzduší.  (Sabina, 6. B)

7 dobrých zpráv za  rok 2020: Na  celém 
světě se vymýtila ebola. Skončila těžba 
ropy na  jihu Austrálie. 2. člověk na  světe 
s HIV se vyléčil. V ČR se zvýšily tresty za tý-
rání zvířat na  10 let. Jeden brazilský pár 
vysázel dva miliony stromů. Po 400 letech 
se do Británie vrátili bobři. V Itálii omylem 
jedno vinařství způsobilo, že lidem teklo 
z kohoutku víno.  (Tomáš, 9. B)

Příroda si odpočinula, do benátských ka-
nálů se vracejí ryby a labutě.  (Eliška, 7. B)

Koncerty „pod okny“ domovů seniorů 
pořádá spousta populárních zpěváků. Než 
sedět v době karantény doma, raději vyrazí 
zpívat babičkám a dědečkům.  (Julie, 7. A)

Na internetu koluje nová výzva Poděkuj 
své pokladní. Až půjdeš do obchodu na ná-
kup, přihoď k němu něco navíc – čokoládu 
nebo květinu a až zaplatíš, tak to věnuj po-
kladní.  (Kateřina, 6. A) 

Kněží sloužili mše online, restaurace 
rozvážely obědy zdarma, rádia hrála pís-
ničky pro zdravotní sestřičky, mnozí v na-
šem okolí šili roušky pro ostatní, naku-
povali seniorům, hlídali a doučovali děti, 
vyprávěli vtipy a usmívali se na ostatní… 
dobro je všude tam, kde jsou dobří lidé… 
a dobrých lidí je na  světě hrozně moc, 
protože jinak by už pravděpodobně žád-
ný svět neexistoval.

Když jsme u toho dobra, v době covidové 
se narodila spousta krásných dětí. Třeba 
Štěpánka Piknová.-) Přejeme jí spokojený 
život stejně jako všem dětem na světě.

napsali naši
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Dokonči věty
Losováno ze 151 odevzdaných úkolů 

druhostupňáků (9. B, 9. A, 8. B, 8. A, 7. B, 
6. B, 6. A) 

Často teď přemýšlím… nad současnou 
situací ohledně koronaviru … nad sebou … 
nad tím, co s námi bude … nad tím, že mu-
síme být doma … o koronaviru … jaké by to 
bylo přečíst všechny knihy na světě … proč 
nejsou lidé lepší

Chybí mi… chození do školy … minulost … 
časy, kdy jsem nemusela nic řešit … kama-
rádi … léto … časy, kdy jsme byli ve školce 
… třída

Trápí mě… současná situace této šílené 
pandemie … budoucnost ...dnešní doba … 
škola… aktuální situace v ČR … že se trápí 
někdo jiný … omezení

Bojím se… o  svoje rodiče a  prarodiče 
… budoucnosti … pavouků … že až 
půjdeme do  školy, nebudeme to 
zvládat … že se nám zkrátí letní 
prázdniny … bubáka pod postelí (on 
tam určitě někde je!) … že dříve než 
v červnu do školy nepůjdeme

Rozčiluje mě… chování lidí, kteří 
ničí naši planetu … lenost … když 
musím věci dělat znovu … karan-
téna … že nechodíme ven … zjiště-
ní, že moje oblíbená knížka právě 
skončila … nošení roušek

Radost mi dělá… dobré jídlo … 
malování … když mám ve škole dob-
ré známky … když mi zavolá kama-
rádka … že máme volno … pohled 
na  našeho psa hrajícího si na  za-
hradě … naše zahrada

Rozesměje mě… nějaký dobrý 
vtip … kamarádi, rodina … dobrý 
vtip … každá maličkost … brácha … 
vyprávění vtipných příhod ze skaut-
ského tábora … vtip

Těším se na… konec této pan-
demie … novou školu … lidi, které 
mám ráda a dlouho jsem je nevidě-
la … konec karantény … své kamará-
dy ve škole … Vánoce … setkání se 
třdou

Sním o… lepším světě a  lidech 
… uznání … bezstarostném životě 
… dovolené v  zahraničí … letních 
prázdninách … čokoládě … konci 
koronavirové sezony

Občas vzpomínám na… zážitky z  minu-
losti … minulé prázdniny … dětství … na do-
volenou s kamarádkou … skvělé zážitky se 
svými kamarády … naši první dovolenou … 
na první pololetí v 6. A

Nejraději bych teď byl/a… lepším člově-
kem … na samotě … s kamarádkou venku … 
byla v Praze … u moře na dovolené … v po-
steli s teplým čajem a knížkou v ruce … se 
spolužáky

Byl/a bych opravdu nerad/a… kdyby-
chom tuto pandemii nepřežili … nerada 
sama … kdyby mi umřel někdo blízký … 
nemocná...onemocněla … kdyby se moji ro-
diče rozhodli přestěhovat se … kdyby byly 
„prázdniny“ dlouho

Rád/a bych… aby tohle všechno už skon-

čilo … spala … se změnila … aby už byly 
prázdniny … šla ven … žila ve  světě bez 
sladkostí … byla ve škole

V létě… bych chtěl jet na dovolenou, ale 
při současné situaci to bohužel nejde … 
budu s kamarády … budu nejspíš doma … 
pojedu pryč … chci jet k moři … bych chtěla 
jet někam daleko … bude krásně

V budoucnu bych… chtěl mít dobrý život 
… byla ráda více sama sebou … chtěla být 
úspěšná … chtěla jít na střední … skočit pa-
dákem … si chtěl koupit celou knižní sérii 
Lovci stínů … chtěla být cukrářkou

Svět… momentálně prochází těžkou 
zkouškou … je krutý … je plný překvapení 
… by měl začít myslet na záchranu naší pla-
nety … je obrovský a na spoustu míst bych 
se ještě chtěla podívat … se dle mého dost 

změnil (třeba už tu nežijí dinosauři) … je 
veliký

Česká republika… je v  nebezpečí … 
je složitá … je místo, kde jsem ráda … je 
v  karanténě … je srdce Evropy … je země, 
do které se budu ráda vracet … je krásná

Moje rodina… mě má ráda … je vše … 
je moje ... je obrovská … je velká … bydlí 
na venkově … je pro mě důležitá

Myslím si… že tuto pandemii nemusíme 
jako svět přežít … toho mnoho … že nám ko-
ronavirus ukázal, jak jsme zranitelní … že se 
mám dobře … že už brzy půjdeme do školy 
… že je špatné házet odpad do moře … že 
vše bude jednou v pořádku

Kdybych měl/a tři kouzelná přání, přál/a 
bych si… štěstí, zdraví, lásku … sebevědomí 

... procestovat celý svět, úspěšnou kariéru, 
zdraví celé rodině … zlepšit životní podmín-
ky na Zemi, abych se já i moje rodina měla 
v budoucnu dobře, aby se mohlo cestovat 
do  zahraničí … aby zmizel koronavirus, 
abych byla bohatá, abych byla štíhlá … aby 
bylo v  Africe lépe než je teď, abych našla 
někoho, s  kým budu moct žít spokojený 
a klidný život, abych byla finančně zabez-
pečena na celý zbytek svého života … vidět 
svou třídu, aby bylo vše v pořádku, aby se 
myslelo víc na přírodu

Losováno z  20 odevzdaných dobrovol-
ných úkolů zeptej se rodičů (odpovídali 
16x mamky a 4x taťkové)

Často teď přemýšlím… o  budoucnosti 
světa. Co přinese „Covid-19“ … o  životě … 

nad lidskou bezohledností
Chybí mi... moje láska … sebedů-

věra … návštěva kina, kavárny, tělo-
cvičny

Trápí mě... současné omezení 
svobod … děti … bolavá záda

Bojím se… že se stane normou 
využívání čehokoliv pro omezení 
svobod a práv normálních slušných 
lidí… koronaviru … pavouků

Rozčiluje mě... Babiš … hloupost 
… politika

Radost mi dělají... moje děti, pří-
roda, kolo, běh … maličkosti … kyt-
ka na  okně, zahrada, cesta autem 
s dobrou hudbou

Rozesměje mě... inteligentní 
dobrý černý humor … dobrý vtip … 
dobrý film a knížka

Těším se na... to, až budeme moct 
zase normálně žít a  cestovat … 
prázdniny … na cvičení a kafe v ka-
várně s kamarádkou

Sním o… štěstí, lásce a  spoko-
jenosti … velkém domě … o  všem 
možném a hlavně pořád

Občas vzpomínám na... dětství … 
na mládí … na hory a lyžování

Nejraději bych teď byl/a... někde 
u moře… u svých rodičů … v lese

Byl/a bych opravdu nerad/a... 
kdyby už svět tak, jak je teď, zůstal 
napořád … kdyby šly děti do  ško-
ly až v  září … kdybych nemohla 

do práce mezi lidi
Rád/a bych... cestoval tak jako dřív … se 

dostala na vysokou školu … se něco nové-
ho naučila

V  létě... se, doufám, podívám někam 
k moři… se ráda koupu … budu poznávat ČR 
a užívat si tepla

V  budoucnu bych... chtěl být zdravý 
a šťastný … chtěla mít nové auto … chtěla 
být rozumnější, klidnější, rozvážnější

Svět... již nebude stejný jako před „Co-
vid-19“, jestli horší, nebo lepší je otázka … 
je jedna velká koule … se zbláznil :)

Česká republika... je skvělé místo pro ži-
vot … je můj domov … je nádherná

Moje rodina... je pro mě oporou … je 
moje všechno … je to nejcennější, co mám

napsali naši

Viola, 7. A
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Vyhodnocení hádanek z 25. čísla
Stejně dobrou náladu jako teď měla i před „pár“ lety naše paní 

uklizečka Petra Pohlová. Můžeme o  ní prozradit že kromě per-
fektního úklidu funguje jako centrální mozek školy. Je také tvůrce 
spousty krásných dárků do tomboly a polštáře pro našeho Vin-
centa. „Anděl“ roku je pan učitel Josef Kováčik. Palec nahoru dává 
naší škole paní asistentka Anna Nantlová, která je jedním z neuvě-
řitelných sedmi dětí naší paní asistentky Renaty Nantlové. Být stá-
le mlád by chtěl být kde kdo. Ale velkým obdivovatele Karla Gotta 
není nikdo jiný, než pan učitel František Markus. Ví to každý, kdo 
s ním byl někdy na vodě nebo na lyžáku. Písmenková šílenost je 
Filipova osmisměrka do volby povolání. Aspoň pár deváťáků ví, jak 
má vypadat pořádně originální dobrovolný úkol. Záhadný před-
mět je křeslo v kabinetě výchovné poradkyně Petry Tannenbergo-
vé. Dostat se do tohohle horkého křesla bychom nikomu nepřáli.

Myslím si… že všechno zlé je k něčemu 
dobré … že v karanténě nezhubnu ...že situ-
ace kolem koronaviru je přehnaná

Kdybych měl tři kouzelná přání, přál 
bych si… svobodný a spravedlivý svět, zdra-
ví, malý domek někde ve středomoří ... fůru 
zdraví, pytel štěstí, mnoho lásky … štěstí, 
zdraví, zestárnout vedle svého manžela

Třikrát odpovídaly babičky
Často teď přemýšlím… o životě… o  bu-

doucnosti … abychom byli všichni zdraví
Chybí mi… návštěvy dětí … možnost vol-

ného pohybu … více porozumění mezi lidmi
Trápí mě… že vnuci nemůžou chodit 

do školy … kolena … koronavirus
Bojím se o zdraví všech … o rodinu … ne-

moci
Rozčiluje mě… neukázněnost lidí … lidská 

blbost … když se lidé nemohou domluvit
Radost mi dělá… každý úspěch dětí … ro-

dina … když mohu chodit na vycházky do lesa
Rozesměje mě… každý nový krůček těch 

nejmenších … dobrý vtip … když vidím, že si 
děti umějí pohrát

Těším se na… možnost setkávání s celou 
rodinou … Vánoce … skončení epidemie

Sním o… ukončení omezení … tom, že 
bude zase fain … že se někdy dostanu 
do divadla na Prodanou nevěstu

Občas vzpomínám… na  mládí a  prožitý 
život … přátele … rodiče a lidi, kteří už ne-
jsou mezi námi

Nejraději bych teď byl/a… s celou rodi-
nou … v pralese … více zdravá a užitečná

Byl/a bych opravdu nerad/a… aby tato 
situace trvala dlouho...aby byl někdo z ro-
diny nemocný … kdyby to všechno kolem 
nás nedopadlo dobře

Rád/a bych… aby všichni žili ve  zdraví 
a spokojenosti … jela na výlet … byla, kdyby 
se všem dařilo

V létě na zahradu… snad pojedeme na do-
volenou … se ráda koupu a užívám si tepla

V  budoucnu bych chtěla… dožít 
soběstačná … chtěla, aby bylo dobře … 
chtěla klidný a bezproblémový život

Svět… bez válek… se hroutí, ale bude líp 
… by měl být pokornější a méně náročný

Česká republika… bez nezaměstnanosti 
… je středoevropský stát … by měl být bez-
problémový stát

Moje rodina… 3 děti, 9 vnoučat, 14 prav-
noučat, 1 prapravnučka … je pro mě všech-
no … mi dělá radost

Myslím si… že je důležité, aby rodina byla 
pohromadě … že to snad dobře dopadne … 
že nakonec vše dobře dopadne

Kdybych měl tři kouzelná přání, přál 
bych si… zdraví, štěstí, spokojenost … aby 
byl mír, aby naše rodina byla zdravá a fun-
gující … aby naše vnoučata byla zdravá, 
spokojená a šťastná.

napsali naši

NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA HLAVOLAMU?

Kdo je pod rouškou?

Č. 1

Č. 5

Co je tohle?

Copak je to?Č. 6 Č. 7

Kdo je to před pár lety?

Č. 2 Č. 3 Č. 4
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AŽ JEDNOU BUDEME PRYČ
Vždycky nám říkali, že než se nadějeme, 

bude těch devět let pryč. Nikdy jsme jim 
nevěřili. Ale je to pravda. Celých devět let 
je vlastně jako běžet na okruhu v tělocviku, 
pořád máte pocit, že Vám toho zbývá ještě 
strašně moc, a  pak se ocitáte před cílovou 
rovinkou a říkáte si, kam to zmizelo. Na ka-
ždou devátou třídu čekal v cíli dlouhý špalír 
lidí, co jim tleskali. Na nás bohužel nečeká 
nikdo. Dobíháme do cíle a jako bychom žili 
v  postapokalyptickém filmu. Nikde nikdo. 
Přišli jsme o spoustu zážitků a vězte, že nás 
to všechny mrzí. I  přes to všechno odchá-
zíme. Mohli bychom Vám vyprávět příhody 
z let, které jsme tady prožili. Mohli bychom 
Vám vyprávět, co všechno jsem se naučili, 
ale nebudeme. Jsme si vědomi, že to s námi 
bylo občas těžké. Že jsme se hádali jak mezi 
sebou, tak s učiteli, ale že jsme si pak stej-
ně odpustili. Pokud ne, můžeme si odpustit 
teď. Už kvůli tomu, že se loučíme s místem, 
kde jsme začali stavět náš zatím malý svět. 
Naši bublinu, ve které žijeme a ze které teď 
odcházíme. Do  cizího světa, do  neznáma. 
A  možná se jednou vrátíme, abychom za-
vzpomínali a připomněli si všechny ty věci, 
co se tady staly. Každá z nich v nás totiž zů-

stane a ať se stane cokoli, jen tak nezmizí. 
Vím, že až odjedeme, bude to chvíli bolet, 
budeme chvíli ztraceni. Kdo by nebyl? Ale 
nezapomeneme na  nikoho. Na  trpělivost 
učitelů, hloupé nápady spolužáků, úsměvy 
kuchařek, uklízeček nebo školníků. Nezapo-
meneme a doufám, že ani Vy na nás ne (jako 
by to u některých bylo snad možné). Loučíme 
se se slzami v očích, ale i s úsměvem na tvá-
ři... Děkuji, za každý moment smíchu a štěstí. 
Za každou hloupost. Za všechny ty momenty. 
Děkuji… (Knihomolka a její nezapomenutel-
ná třída jedinečných osobností – 9. A)

MILÁ TŘÍDO,
od  našeho nástupu do  školy uběhlo už 

velká spousta vyučovacích hodin. Všech de-
vět let nám dohromady dalo víc úžasných 
zážitků, než jsem si myslel, že můžu vůbec 
mít. V naší třídě se vystřídalo hned několik 
učitelů, každý jiný, každý nás naučil něco ji-
ného a přesto nám byli všichni blízcí. Za tu 
dobu, co jsme jedna třída, se k nám přida-
lo, nebo se naopak odpojilo poměrně dost 
lidí, ovšem jsem zastáncem toho, že slože-
ní, ve  kterém jsme teď, je naprosto ideál-
ní. Až se někdy sejdeme na  srazu, budeme 
rádi vzpomínat na  naše výtvarky, kde jsme 

z našich uměleckých děl dostávali za jedna, 
nezapomenutelné lyžáky a vodáky, kde jsme 
hazardovali s víčky od piv, nebo jsme bojo-
vali o to, kdo koho v kanoi převrátí. To všech-
no jsou vzpomínky, co nám zůstanou, i když 
odejdeme pryč. Moc bych si přál, abychom 
se dál vídali, protože na lidi, se kterými jsem 
vyrostl, nechci jen tak zapomenout. Možná 
jsme se mezi sebou občas hádali, ne vždy 
drželi při sobě, ale když bylo potřeba táhnou 
za  jeden provaz, abychom něco dokázali, 
uměli jsme se i přes velké spory spojit, aby-
chom dosáhli cíle, jenž stál před námi. Spo-
lečně jsme dokázali přejít všechny nástrahy 
v podobě testů či zkoušek, které i když občas 
vypadaly jako nezdolatelná hora, nebyly až 
tak strašné. Došli jsme do cíle naší cesty, tr-
valo to dlouho, ale přesto to uběhlo až nějak 
moc rychle. Děkuji Vám všem, že jsem mohl 
být členem právě téhle třídy. (Váš Tomáš V.)

 Partu středoškoláků posílí i  osmačka 
Tereza, které rovněž přejeme hodně štěstí 
stejně jako všem žákům nižších ročníků, 
kteří míří na gymnázia a jiné školy.

Zároveň s deváťáky odchází z naší 
školy i paní učitelka Richterová (dříve 
Pifková), paní učitelka Mazánková a pan 
učitel Janeček. Hodně zdraví a štěstí do 
budoucna za nás všechny i jim.

upírské Valentýnské trsáníčko
Letos proběhlo Valentýnské trsáníčko 

stylově v pátek 14. 2., tedy přesně na Valen-
týna. Akce to byla tradičně vydařená. Kul-
turní program, ve  kterém zazářila taneční 
dvojka Nikol a Samuel, byl ale netradičně 
doplněn vandalismem v  okolí kulturního 
domu, který naší škole dobré jméno tedy 
rozhodně neudělal. Hned po jarních prázd-
ninách byla provedena plošná kampaň 
ve všech třídách na druhém stupni. Viník, 
který je bývalým žákem naší školy, byl zjiš-
těn, po  opakovaném apelování se k  činu 
přiznal, omluvil se a  pokusil se následky 
svého neuváženého činu napravit. Příliš 

se to nepovedlo, ale tak snahu je potřeba 
ocenit. Máme spoustu informací o dalších 
jemu podobných umělcích z našeho okolí, 
takže kdyby se nám podobný incident zo-
pakoval, víme na  koho se obrátit. Tak se 
prosím chovejte rozumně, přátelé, neradi 
bychom kvůli nerozvážnosti jedinců museli 
zrušit tradiční super akce pro stovky dětí. 
A mimochodem sprejerství je již od začátku 
trestný čin, a to bez ohledu na výši způso-
bené škody. Je to poškozování cizího ma-
jetku. A žádné umění.

Valentýnské trsáníčko

deváťáci

Tak tohle nám reputaci rozhodně nezvedlo

Mají šmrnc

Pozor na ten dozor Kdopak vyhraje upíří zubyNaše taneční jedničky Nikol a Samuel

Kočky Kocouři
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Deváťáci za 15 let
Dobrý den, chtěli bychom Vás poprosit 

o pomoc se článkem do školního časopi-
su. Potřebovali bychom napsat, jak si my-
slíte, že bude vypadat život za 15 let u ná-
sledujících osob: …Čím se budou život, jak 
se budou mít a taky můžete dodat proč… 
děkujeme moc, parlamenťáci deváťáci

Tak takhle zněla prosba rozeslaná uči-
telům druhého stupně. A takhle to dopad-
lo? Vidíte. Berte to prosím s rezervou, nad-
hledem a humorem, stejně jako celý život. 
Můžete si soukromě tipovat, který učitel 
se nejvíc rozpovídal, kdo byl naopak velmi 
stručný, kdo je vtipný jemně a kdo tvrdě, 
kdo je optimista, popřípadě kdo je autor 
úvodu a kdo závěru. Jinak texty uvádíme 
na přání některých učitelů anonymně. 

Za 15 let, mí milí deváťáci, může kdokoli 
z Vás být nepředstavitelně bohatý, úspěšný, 
mít milého a oddaného partnera, okouzlu-
jící krásné dítě. Anebo tu také nebýt vůbec. 
Můžete mít totiž v životě obrovské štěstí – 
třeba na lidi, kteří Vám pomohou nastarto-
vat kariéru, nebo vyhrát jackpot ve sportce. 
Můžete mít ale i  obrovskou smůlu, třeba 
když podlehnete na první pohled banální-
mu úrazu. Štěstí i smůla mohou v životě člo-
věka sehrát obrovskou roli, nicméně naše 
moudrá příroda drtivou většinu lidí uchrá-
ní před těmito dvěma extrémy a umožní jí 
prožít normální život. A to „jen“ tak, že nám 
do užívání postupně svěřuje životní kormi-
dlo, chcete-li svobodnou vůli, které každé-
mu z nás umožní na křižovatkách osobních 
dějin zamířit k šťastnějšímu či smolnějšímu 
obzoru života. 

• „Do  jakých životních vod doplují za 15 
let Nicol, Jarda a Monika? Mám-li se podí-
vat do křišťálové koule, uvidím v ní šťast-
nou Nicol, která se vždy umí poprat s ná-
strahami života, sebe jako nešikovného 
starce, který zoufale shání spolehlivého 
řemeslníka Jardu,a usměvavou Moniku, 
která se dokázala obklopit lidmi, kteří věří 
jí a ona věří jim…“

•  „Tom je ve  svých 30 letech špičkový 
cukrář. Řídí svůj úspěšný podnik a  jeho 
zákusky jsou známé po  celém kraji. Deni-
sa chrání naši republiku před zlem. Tato 

policistka přes krádeže dokáže na  svém 
telefonu vystopovat kohokoli. Michal vede 
se svým taťkou podlahářský podnik. Zařídil 
podlahy už tolika domácnostem, že je ne-
možné je spočítat. Se svým talentem na ře-
mesla se vyučí v mnoha oborech.“

•  „Nelča by mohla za  15 let pracovat 
jako paní učitelka v  mateřské škole nebo 
jako vychovatelka v družině. Děti ji budou 
milovat. Víťa bude pracovat v oblasti infor-
mačních technologií někde ve firmě jako IT 
pracovník. Kromě toho navrhne hlavolam, 
který v prodejnosti překoná dosud nepře-
konanou Rubikovu kostku. Miloš po úspěš-
né kariéře v  reklamě na  šampony založí 
vlastní značku vlasové kosmetiky s heslem: 
Umyj, vyfénuj, nageluj, navoskuj, nalakuj, 
zkontroluj počasí (neprší? nesněží? nefou-
ká?), běž!“

•  „Kája P.  bude výborná topička v  let-
ním kině, protože se nepočítá s její účastí. 
Terka V. mluvčí ministra školství, protože 
pořád do  všeho mluví. Určitě jí to půjde, 
protože nejlíp ví, jak se to má dělat. Marie 
jelikož chce pořád radit, tak bude poradky-
ně mluvčí ministryně školství Terky V.-)“

•  „Eva je rozená manažerka. Díky své pra-
covitosti to dotáhne daleko. Kdyby chtěla, 
může jít na  politiku. Anežka, rozená upoví-
daná, se bude živit veterinou, nebo s  jejím 
„mluvícím darem“ bude pracovat v rozhlase.“ 

• „Nikola D. bude výkonná ředitelka mo-
delingové agentury, která je jednou z nej-
víc populárních agentur na  světě. Třetina 
z  výdělku je odváděna na  nadaci pomoc 
dětem. Její agentura zaměstnává všechny 
ženy včetně těch, které by podle ostatních 
na molo neměly patřit. Je výjimečně podtr-
hována jejich krása na přání samotné ředi-
telky, která se vším neustále pomáhá. Filip 
bude pracovat v pozici vedoucího firmy. Ze 
své poklidné kanceláře bude řídit výrobu 
metalových mikin, triček a nášivek. Ty ná-
sledně bude vyměňovat se svými kamará-
dy, kteří budou jeho věrní parťáci.“

• „Alice – šťastný život po  boku partnera, 
dvě děti, zdravý životní styl, klid, pohoda, 
pevné zaměstnání po  vystudovaní VŠ – ně-
jaký humanitní nebo vědecký obor Ondřej K. 
– věčný student, co má všechno v  životě 

na háku, partnerka, neklidný, pracovitý...“
• „Kdepak ten puberťák Matýsek, který 

v roce 2020 úspěšně ukončil studia na zá-
kladní škole. Za  15 let se z  něj stal třicát-
ník – muž v nejlepších letech. Stále mu vítr 
čechrá jeho vlnitou hřívu, stále si při řeči 
odhazuje prameny dlouhých vlasů z  čela. 
V  tuto dobu se již usadil, léta studií jsou 
úspěšně za  ním (tou střední školou pro-
plul, ani nevěděl jak) a na vysokou se mu 
nechtělo (i když by na ni měl), ale stále má 
rád zkrátka to své pohodlíčko a  námaha 
navíc by jej zřejmě moc vyčerpala. Doma 
v kruhu rodinném upřednostňuje klid a po-
hodu. Velmi rád se nechá opečovávat svoji 
drahou polovičkou, která mu s  láskou při-
pravuje svačinky a stará se o jeho pohodlí. 
Pokud chce mít klid od rodiny (a tu on plá-
nuje velkou, neboť dle svých slov s kolegou 
Tomášem budou mít pouze syny, ze kterých 
poskládají celý profesionální hokejový tým, 
který je finančně velmi dobře zabezpečí), 
raději vyklidí pole, oblékne si svoji meta-
lovou bundu a  půjde si alespoň na  chvíli 
užívat bezstarostného bohémského života 

deváťáci

Přišli, viděli Zvítězili, odcházejí

Mikiny 9. A

Mikiny 9. B
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s kamarády z kapely, ve které zastává pozici 
bubeníka. Bude to prostě klidný, vyrovnaný 
muž, jenž se nenechá téměř ničím a nikým 
rozházet… Tom V., to byl tehdy (před 15 lety) 
kluk celkem šikovná i ochotná pomoci, ale 
mnohdy ta obrovská lenost tak převažo-
vala, že kdyby se tak tenkrát chtělo, jak se 
tehdy vůbec nechtělo. Školu dodělá a najde 
si práci, která nebude moc zatěžovat jeho 
velice kladný vztah k  pohodlnosti. Vzhle-
dem ale k tomu, že protiklady se přitahují, 
a Tom V., abyste z něj vymáčkli to nejlepší, 
nad sebou potřebuje velkej bič, si najde 
partnerku, která bude překypovat činoro-
dostí a energií. Ta bude to naše „Sluníčko“ 
držet zkrátka. Společnými silami si postaví 
na venkově krásný dům. Chybět nebude ani 
voliéra na papoušky. Na udržované zahradě 
bude také posezení s grilem, kam rád bude 
zvát své kamarády na  kus dobře propeče-
ného masa a nezbytnou bečku toho orose-
ného chmelového moku. Rád si bude užívat 
pohodičku s  kamarády obklopen rodinou 
a  kupou synů, ze kterých se v  budoucnu 
budou rekrutovat ti nejlepší hráči hokejo-
vé NHL... I Ondra B. bude mít svá studijní 
léta za sebou. Zatímco na základce studium 
za  moc nestálo, v  řemesle se najde. Bude 
mít vybavenou krásnou dílnu a bude z něj 
šikovný a žádaný řemeslník. Také v okruhu 
svých kamarádů bude platit za  domácího 
kutila, zalezlého stále ve  svém království. 
Jeho partnerka bude hrdá na to, jak šikov-
ného chlapa má doma. Budou se spolu 
skvěle doplňovat a užívat si rodinné poho-
dy. Ona o něj bude s láskou pečovat a on jí 
na oplátku bude snášet modré z nebe. Bude 
to prostě kus dobrosrdečného chlapa, který 
umí vzít pořádně za práci. Nesmíte jej však 
rozčílit. To vzápětí vybuchne jako sopka. Ale 
každá bouřka se jednou přežene…“

•  „Aneta se bude věnovat své vlastní 
kariéře, bude dělat práci, která jí bude ba-
vit a naplňovat. Štěpán si po 15 letech ko-
nečně uvědomí, že kdyby se více učil, tak 
se bude mít lépe… nebo se ujme některý 
z jeho bláznivých nápadů a on na něm vy-
dělá spoustu peněz.“  

• „Jako čerstvý třicátník neztratí Ondra V. 
nic na své svobodomyslnosti, nezávaznosti 
a nenuceném chování. Na  své nezávislosti 
si zakládá a i když platí za lamače ženských 
srdcí, odmítá se usadit a poddat rodinnému 
životu. Svoji práci má jako koníček – pojiš-
ťovnictví umožňuje volnou pracovní dobu 
a být šéfem sám sobě. A to Ondrovi vyhovu-
je. Cestuje, užívá si života a když potřebuje 
něco napsat, má radši sekretářku. Valerie. 
Čerstvá třicátnice s nastartovanou kariérou 
právničky. Ve své profesi je výkonná perfek-
cionalistka platící už v  tomto věku za eru-
dovanou kapacitu. Nicméně její příjmení 
(Adler – německy orel) nedokumentuje její 
povahu a  přístup k  životu. Žádný dravec 
to není, má totiž holubičí povahu a  svoje 
schopnosti a  vědomosti užívá i  k  pomoci 
slabým, chudým a  ohroženým, kterým po-
skytuje právní pomoc a podporu. Co nevi-
dět se vdá a  založí vlastní rodinu, protože 
kariéra je jedna věc, ale Valčiny hodnoty 
jsou jinde. Zpívající inženýr (nebo právník) 
Viktor H. Frontman hardrockové nebo me-
talové skupiny, se kterou tráví veškerý vol-
ný čas. Na svoje koncerty přijíždí na legen-
dárním stroji Harley Davidson, aby zamával 
pištícímu davu fanynek. V  civilním životě 
však odkládá kožené kalhoty a  potrhanou 
riflovou vestu, obléká oblek šitý na  míru 
a  vyráží coby výkonný ředitel nějaké nad-
národní firmy do  své moderně zařízené 
kanceláře s vlastní sekretářkou. Na rodinu 
nemá zatím čas – život rockera je náročný.“ 

•  „Petra má ve  svých 30 letech vymě-
něná obě kolena za  titanové náhrady, je 
zrovna na mateřské dovolené a velmi silně 
doufá, že její děti nebudou stejně střelené, 
jak byla ona. Katka K. je skvělá ve  všem 
co dělá a zrovna učí na prvním stupni. Ni-
kola  R. Tichá, klidná výkonná kancelářská 
pracovnice velké nadnárodní firmy.“

• „Bea: za patnáct let z ní stále vyzařuje 
klidná síla, pracuje s dětmi (možná jako lé-
kařka) a má podporu rodiny v čele s man-
želem a alespoň jedním dítětem. Vendula: 
se se svým elánem vrhne do  podnikání, 
zřejmě v  dopravě, minimálně jako dispe-
čerka, na rodinu zatím nemá čas, ale už se 
něco vážného rýsuje. Kristýna: bude praco-
vat v cestovním ruchu jako delegátka ces-
tovní kanceláře nebo animátorka programů 
pro hotelové hosty a bude mít spokojenou 
rodinu.“

•  „Káťa P.: burzovní makléřka, t.č. před-
sedkyně poslanecké sněmovny, bojovnice 
za práva žen, šťastně vdaná, dvě děti Kája 
V.: moderátorka televize Nova, t.č. se svou 
pětiletou holčičkou a  přítelem na  cestě 
napříč Jižní Amerikou Terka U. majitelka 
reklamní agentury, autorka knihy Já a moje 
druhé já aneb mít dvojče je cool, t.č. šťastná 
maminka dvou chlapečků (dvojčat) Lucka: 
grafička, umělkyně,  autorka série úspěš-
ných komiksů Život není černobílý, origina-
litou a  provedením srovnávány s  díly Káji 
Saudka, s dětmi a partnerem nosí výhrad-
ně černou Tom V.: psychoterapeut, autor 
série článků Jak porozumět ženám, šťastně 
ženatý, dvě děti, t.č. na otcovské dovolené“

Všichni budete aktivní, sebevědomí 
a zodpovědní lidé. Budete vším, čím bu-
dete chtít být. Budete šťastní a spokoje-
ní. Pokud dokážete být sami sebou.

deváťáci

Červená linie

Kdo neviděl o hodně přišel Kdo nezažil neuvěří

Modrá vlna
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Letos se jim vyhnuli, škoda přeškoda
Letos bohužel po  dlouhých letech ne-

vznikly absolventské práce deváťáků. 
Spousta zajímavých témat. Posuďte sami.

P. uč. Cholková: Schizofrenie (Aneta), Fy-
toterapie (Eva), Vegetariánství (Alice), Ky-
nologie (Anežka) – p. uč. Hořavová: Young 
adult literatura (Tereza U.), Fantasy litera-
tura (Valerie) – p.  uč. Janeček: Liga lesní 
moudrosti – Woodcraft (Vendula) – p.  uč. 
Kartusová: Metal (Matyáš, Vikor), Baskytara 

(Štěpán), Rock (Filip) – p. uč. Kováčik: Mat-
ka Tereza (Bea), Manželky Karla IV. (Nicol), 
Sociální sítě (Kateřina K.), Osidlování USA 
(Marie) – p.  uč. Kubáňová: Paranormální 
jevy (Kateřina), Sametová revoluce (Nela), 
Poruchy příjmů potravy (Monika), Řekni mi, 
co jíš (Denisa) – p.  řed. Pětivlas: Londýn 
(Tereza V.), Basketbal (Petra B.), Historie 
a  současnost Formule 1 (Karolína), Spor-
tovní rybolov (Ondřej V.) – p.  uč. Marku-

sová: Umělecké kovářství (Ondra B.), Pixar 
(Miloš), Román (Nikola), Furry a  fursuit 
(Lucie) – p. uč. Markus: Přírodní katastrofy 
(Nikola D.) – p.  uč. Ruban: Vývoj videoher 
(Tomáš V.), Battle Royal (Jaromír) – p.  uč. 
Tannenbergová: Asistent pedagoga (Tom), 
Agresivita mezi dětmi (Kristýna) – p.  uč. 
Vojtěch: Barevné spektrum (Ondra K.), Mi-
necraft – vývoj (Michal), Esport (Tomáš V.), 
Vývoj videoher (Vít)

Vzkazy pro prvňáčky
Natálko a Vanesko, jsem moc ráda, že jsem mohla 

být vaším andílkem. Obě dvě jste moc hodné a šikovné 
holčičky a moc jsem si to s vámi užila. Přeji vám hodně 
štěstí a  úspěchů do  dalších let na  naší škole. Pořádně 
si to užijte a doufám, že se ještě někdy uvidíme! (Terka)

Ahoj Sári, bohužel se už ve  škole neuvidíme, a  tak 
bych ti ráda něco málo napsala. Jsi hrozně super holčič-
ka, veselá, chytrá a kamarádská. Doufám, že se ti bude 
ve škole dařit a že si užiješ druhou třídu minimálně tak, 
jako tu první :) Ahoj Prokope, do  konce školního roku 
se už bohužel neuvidíme, a proto bych ti chtěla napsat 
pár slov na rozloučenou. Byl jsi úplně skvělej prvňáček, 
vždycky jsi za mnou přišel, povídal si se mnou a dokázal 
mě rozesmát. Jsem doopravdy vděčná, že jsem mohla být 
tvůj andílek. Mám tě ráda a budeš mi chybět. (Alča)

Milá Jesi, ráda jsem tě provázela tvým prvním rokem 
na  základní škole, moc jsem si to s  tebou užila a  ráda 
jsem s  tebou trávila svůj volný čas. Přeji ti na základní 
škole další roky plné radosti, úspěchů a správných kama-
rádů. Jsi velice šikovná holčička a budu na tebe vždycky 
myslet a držet pěsti, aby jsi v životě dosáhla všeho, co si 
přeješ. PS: Jdi za svými sny. (Anet)

Ahoj Veru, vím, že první třída nemusí být jednoduchá 
a  zvlášť po  školce ti může připadat, že je toho někdy 
trochu moc. Doufám, že takové chvíle nikdy nepřišli, ale 
kdyby přece jen ano, snad je naše návštěvy o velké pře-
stávce zahnaly a aspoň trošku ti zlepšily náladu. Nemůžu 
ti slíbit, že škola nebude někdy těžká a nikdy ti nebude 
dělat starosti, ale můžu se ti zaručit, že když si budeš 
věřit a chtít, hravě ji zvládneš. Stejně jako všechno ostat-
ní. (Terka)

Milý Adámku, jsem moc ráda, že jsi byl můj prvňáček 
a mohli jsme spolu strávit necelý rok. Přeju ti mnoho štěs-
tí do budoucna a snad se ještě někdy uvidíme! (Marie)

Milá Adélko, ty jsi velice šikovná, milá a hodná. Dou-
fám, že se ti bude dařit ve škole a budeš mít plno kama-
rádů. A splní se ti tvoje přání. (Nelča)

Milá Andrejko, jsi hodná, krásná a chytrá. Byla s tebou 
sranda. Škoda, že se už ve škole neuvidíme. (Nikča)

Milý Mojmírku, jsi šikovný, bystrý a chytrý kluk. Jsem 
ráda že jsem mohla být tvým andělem. Přeji ti hodně 
štěstí do dalších osmi let a mnoho úspěchů ve fotbale. 
(Nikča)

Takže nazdar Maty a Elen, jelikož přišly koróna prázd-
niny, tak jsme se moc neviděli. Každopádně věřím, že to 
v té škole přežijete, i bez nás 9ťáku, a že jste si alespoň 
trochu užili dřívější prázdniny. (Košík)

Milá Natálko, sice se nám tento školní rok zkrátil, 
ale doufám, že jsem ti aspoň maličko příchod do školy 
zpříjemnila. Jsi moc hodná a šikovná holka, jsem ráda, že 
jsem mohla být tvým andílkem. (Peťa <3)

Milý Miky, doufám, že se ti bude dařit dál, jako v tomto 
roce, ale doufám, že se trošku zlepší tvoje chování. Ka-
ždopádně pořádně se uč a poslouchej učitele a rodiče. 
(Jarda)

Krystiáne, měl jsem se s tebou hezky, mrzí mě, že tě 
další rok neuvidím a přeji ti všechno nejlepší do budouc-
na a samé dobré známky. (Milda)

Ahoj Ondro, bohužel jsme se v druhém pololetí moc 
neviděli, ale to nevadí. Jsi moc šikovný a přeju ti ve škole 
spoustu zábavy s kamarády, ale i dobré výsledky. (Viktor)

Ahoj Barunko, moc mě mrzí, že jsme se od  druhé-
ho pololetí neviděly. Za  těch pár měsíců, co jsme byly 
ve škole, jsem opravdu ráda, že právě ty jsi byla mým prv-

ňáčkem. Vím, že jsi moc hodná a šikovná holčička a taky 
vím, že se ti bude dařit stejně skvělé jako doteď. I přes 
to ti ale přeji hodně štěstí do dalších léta doufám, že se 
ještě někdy uvidíme. (Eva)

Ahoj Krasime, bohužel se spolu na konci roku už ne-
můžeme setkat. Proto ti posílám tenhle vzkaz. Ať ti to 
ve škole jde tak, jak ti to šlo doteď, a ať každým dnem 
uděláš více kroků. (Štěpán)

Moje malá Beatko, ani nevíš, jak moc se mi bude 
po tobě stýskat. Ale neboj, já se za  tebou občas přijdu 
podívat. Jsi úžasné dítě, umíš se smát jakékoli hlouposti, 
prát se líp než kdejaký kluk nebo krásně tancovat a učit 
se novým věcem. Věřím, že když budeš chtít, dokážeš do-
sáhnout svých přání a  snů. Doufám, že budu moct být 
u toho, protože vím, že jednou z tebe vyroste krásná sleč-
na, která bude chytrá a její pohled na svět bude naprosto 
jedinečný. Mám tě ráda, škvrně... S láskou, (Kačka)

Milá Eliško a  Natálko, jste moc hodné a  šikovné 
holčičky. Máme konec školního roku a  mně nezbývá 
nic jiného, než vám popřát do dalších let hodně štěstí. 

Buďte stále tak veselé a  usměvavé, jako jste doposud. 
Víte, že když se budete pilně učit, dosáhnete těch nej-
lepších výsledků, a na to nikdy nezapomínejte. Doufám, 
že jsem byla dobrým parťákem a kamarádem na cestě, 
která vám teprve začíná. Hlavně si užívejte chvil stráve-
ných se svými kamarády, protože se s nimi budete muset 
za 8 let loučit stejně, jako já se teď musím loučit s vámi. 
(Bea)  Milá Adélko, milý Vojto. První třídu máte za sebou, 
tak doufám, že se Vám tu líbí... Jste neuvěřitelně talento-
vaní a snaživí, tak doufám, že Vám to vydrží... Rozhodně 
Vás ještě někdy ve škole navštívím. Přeji Vám, abyste měli 
přinejmenším tak úžasný prvňáčky, jako já… (Tomáš)

 Milá Sofinko a  Viky, jsem moc ráda, že jsem mohla 
být váš anděl, moc si toho vážím. Lepší prvňáčky jsem si 
nemohla přát. Přeji vám mnoho úspěchů ve škole, hez-
kých známek, ať se vám ve škole stále líbí, a doufám, že 
se někdy zase setkáme. Mám vás moc ráda snad na mě 
nezapomenete. Bude mi po vás moc smutno. (Valča.)

 Milá Kristýnko, jsi moc hodná a šikovná. První třídu 
jsi zvládla, ale čeká tě ještě dalších osm let. Věřím, že 
i nadále se ti povede velmi dobře. Do dalších let ti přeji 
hodně štěstí a spoustu krásných známek. (Nicol)

 Milá Claudinko, přeji ti do dalších let jen to nejlepší. 
Doufám, že budeš mít jen krásné známky a plno úspěchů 
ve škole. Jsem moc ráda, že jsem mohla být tvůj anděl. 
I  když se už asi neuvidíme, chci ti říct, že tě mám moc 
ráda a budeš mi moc chybět. (Denisa)

 Ahoj Adame, užívej si svého života, doufám, že se máš 
dobře a že povedeš dobrý život, užívej si každou chvíli 
s kamarády a rodinou a buď zdravý. (Tom)

 Milý Zbyněčku, buď pořád tak chytrý a zvídavý kluk 
a hlavně nezlob ani doma, ani ve škole. Přeju ti, aby se 

ti ve  škole těch 
dalších osm let 
líbilo a  užil sis je. 
(Anežka)

 Milá Sofinko, 
buď pořád takhle 
usměvavá a  šikov-
ná. Přeji ti, aby se 
ti dařilo ve  škole. 
Užij si těch dalších 
osm let na základ-
ní škole. Hlavně moc nezlob paní učitelku. Doufám, že 
na mě budeš vzpomínat v dobrém jako já na tebe. (Mo-
nika)

 Ahoj Kryštůfku, jsi moc šikovný, snaživý, bystrý a hra-
vý kluk, doufám, že ti to i  zůstane a  nezačneš zlobit. 
Chtěla bych ti popřát jen to nejlepší do dalších roků jak 
na základce, tak i na střední a třeba i vysoké. Rozhodně 
se nevzdávej svých snů a nastav si laťku pořádně vysoko, 
protože ty na to máš! (Vendulka)

Ahoj Verunko, sice jsme se tenhle tok moc neviděly, 
ale to vůbec nevadí. Jsi moc hodná, milá, krásná a chy-
trá holčička a  doufám, že budeš v  budoucnu tou vete-
rinářkou. Mám tě neskutečně ráda, vždy mi zvedneš 
náladu! (Kája)

Milá Amélko a Moničko, obě jste velmi šikovné, hodné 
a milé holčičky. Přeji Vám hodně štěstí, ať se Vám stále 
dobře daří a ať máte hodně kamarádů a spoustu jedni-
ček. Doufám, že Vás škola bude bavit i dál. (Káťa)

 Viki, vím, že jsem za  tebou moc často nechodil, ale 
těch pár přestávek s tebou byla zábava. No nebuď jak já 
a dělej úkoly a vše, co máš, a přeji ti hodně štěstí. Mám 
tě rád. (Ondra)

  Maxi, ráda jsem byla tvým andělem, i když jsme si ani 
moc nestihli popovídat. Věřím, že se popereš se všemi 
úkoly a testy, co tě ve škole čekají, a bude se ti dalších 8 
let dařit, ty jedno dítě. Tak si tu školu pořádně užij. (Lucka)

 Helenko, promiň, že jsem se jako anděl moc necho-
vala a moc jsme se nestihli ani pořádně poznat. Ale přeju 
ti všechno, co si přeješ, aby se ti splnilo jak ve škole, tak 
v životě a ve škole se pořádně snaž, aby ses dostala da-
leko. Pořádně si těch zbylých 8 let užij. (Kája)

 Milá Madlenko, chci Ti poděkovat za všechno, co jsme 
spolu prožily, byla jsi nejlepší prvňačka, kterou jsem 
mohla mít. Přeji Ti hrozně moc štěstí další roky, věřím, že 
budeš nejchytřejší holčička ze třídy a budeš mít krásné 
známky. Mám Tě nesmírně ráda! (Kiki)

 Ahoj Davídku, přeji ti do budoucnosti hodně štěstí, ať 
ti jde učení, dobré známky a ať nemáš problémy s učiteli. 
A přeji ti, ať se jednou dostaneš na svoji vysněnou školu. 
(Ondřej)

 Milý Martine, přeji Ti krásné prázdniny. Hodně štěs-
tí do dalších ročníků, ať se Ti ve škole líbí a daří. Přeji 
Ti, abys na školu vždy rád vzpomínal tak, jako já. Hodně 
štěstí. (Michal)

 Seš frajer, Tome, měl jsi dobrý prvňáček, užij si prázd-
niny, doufám, že Tě ještě někdy potkám a že se Ti bude 
v téhle škole líbit. (Filip)

 Jsi fajn, Teodore, rád jsem se o Tebe staral a doufám, 
že si užiješ základu přinejmenším jako já. (Tomáš)

Měl jsem tě rád za prvňáčka, Maty, protože jsi super. 
Tak užij si školu, ať tě to pořád baví. Snad tě ještě někdy 
uvidím a užij si prázdniny. (Mates)

deváťáci

Andělům maskáče sluší

Za osm a před osmi
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Jak se žilo parlamenťákům
Co mi opravdu chybí? Spolužáci, učitelé, 

kamarádi, pohyb venku, společnost, ces-
tování, kroužky, tréninky. Co mi vůbec ne-
chybí? Ranní vstávání, rouška, psaní testů, 
domácí úkoly. Co všechno jsme letos stih-
li? seznamovací dopoledne, přibližně deset 
schůzek, příspěvek na krajskou konferenci 
prevence, videospot deváťáků, k  čemu je 
žákovský parlament, dobročinný knižní 
bazar ve  spolupráci s  obecní knihovnou, 
podzimní kolo soutěže ve  sběru starého 
papíru, vydat dvě číslo Školního půlroč-
níku, zahájit soutěž tříd ve  sběru víček 
od pet-lahví, Předvánoční ples žáků, Valen-
týnské trsáníčko, zaplatit školné našemu 
středoškolákovi z Keni Vincentovi a poslat 
mu balík O co jsme letos přišli? o pěknou 
řádku schůzek, besedu se starostkou, sou-
těž ve sběru papíru, dobročinný minibazar 
a  výlet za  odměnu… ale není všem dnům 

konec.-) Jak se máme? Mám 
se dobře. Snažím se trávit 
volný čas aktivně. Jsem často 
na  zahradě se psem a  také 
jezdím hodně na kole. S rodi-
nou trávím více času. Sledu-
jeme společně různé pořady, 
vyprávíme si historky a  hra-
jeme hry... Já se mám docela 
dobře, hodně času trávím se 
svými dětmi na  zahradě, od-
počíváme, čteme, sportujeme a  hrajeme 
deskovky. Hodně spím, přemýšlím a  kou-
kám do nebe nebo na rybičky v akvárku... 
Celý dny jen hraju na kytaru, cvičím, jezdím 
na kole, posiluju, učím se matiku a češtinu, 
vařím a  čtu si a  doučuju kamarády. Jinak 
moje spotřeba jídla se tak ztrojnásobila, 
takže pořád musím vařit za  mamku, když 
už to nechce dělat. Aspoň vím, že nakrmit 
5 lidí je makačka a  stojí to hodně času...
Mám se dobře. Víc času trávím s rodiči, se 

kterými chodím ven a  hraju 
občas nějaké deskové hry. 
Rád hraji hru Gloomhaven. 
Občas se dívám i  na  nějaký 
film… Já se mám dobře, stýská 
se mi po škole a spolužácích, 
jezdím často na  kole a  po-
máhám rodičům na  zahradě, 
hodně času taky trávím tan-
cem a  přípravou na  taneční 
soutěž, která se kvůli koro-

naviru prozatím zrušila. Sleduju seriály 
a jsem na mobilu, z nudy hodně jím a taky 
občas cvičím, abych napřišla do školy jako 
meloun...Doma se nenudíme, protože nám 
do rodiny přiklusal nový, malý, neposedný 
přírustek a  to, čím se přes tohle období 
bavím, je právě i  venčení...V době karan-
tény dělám věci do  školy,  hraji  na  kytaru 
a  programuji na  „scratch.mit.edu“… Mám 
se dobře. Celé dny se učm, zkouším hrát 
na kytaru, koukám na filmy, chodím s ka-
marádkou ven (s rouškami nebojte,-), píšu 
si s  různými lidmi a  snažím se nezbláznit 
z rodičů a nezabít bratra. A kolem ledničky 
musím chodit velkým obloukem. I  s  rouš-
kou to na kole dobře jede.-)... Bacha, sežeň-
te si špunty do uší! Knihomolka hraje!

Žákovský parlament na dálku

na závěr
A je tu konec podivného školního roku. 

Konec 26. čísla, konec roku a snad i konce 
doby covidové. Máte za  sebou intenziv-
ní osobní prožitek období, které „vejde 
do dějin“. Spoustu času jste mohli věno-
vat svým blízkým a  sami sobě. Snad jste 
z toho vytěžili zejména to pozitivní. Vědo-
mí, že se neučíte pro ostatní, ale pro sebe, 
že není důležité jakou mám známku, ale 
jestli něco umím, že to, co se naučíte sami, 
zúročíte ve společnosti druhých. A hlavně, 
že mozek i srdce musí pořád pracovat. 

Rády bychom se jménem nás všech 
ještě jednou rozloučily s deváťáky, kte-
rým tato mimořádná opatřeními vzala 
spoustu závěrečných společných zážit-
ků. A na rozdíl od nás ostatních nebudou 
mít možnost to dohnat příští rok. A nebo 
vlastně budou, jen někde jinde.

Na  úplný závěr letos kousek textu 
z google classroom: „Myslím si, že situa-
ce ohledně pandemie koronaviru je vel-
mi vážná. Virus ohrozil nás všechny a pro 
lidi je to velká zkouška. Každý z nás by se 
měl zamyslet nad svým životem a  uvě-
domit si, co je pro něj důležité. Třeba si 
začít vážit svých rodičů a prarodičů a víc 
si pro ně udělat čas.“ (Tom, 9. B) K tomu 
není co dodat.

Užije si prázdniny, přátelé, budujte 
průběžně imunitu, buďte zdraví a příští 
rok snad už tradičně společně ve škole 
zase normálně na shledanou.

Za celou naši školu 
Jana Kubáňová a Jarmila Hořavová

Zpravodaj najdete na webu:
www.zsmokra.cz
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