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Málokdo čekal, že se to tak povleče…
Škola doma. Pro někoho děs. Pro někoho 

pohoda. Pro většinu z nás teď každopádně 
každodenní realita. To štěstí vzdělávat se 
společně se skupinou kamarádů-vrstevníků 
mají v době uzávěrky našeho půlročníku jen 
žáci prvních a druhých tříd. Den D pro tento 
školní rok je 14. října. To nás stejně jako vlo-
ni 11. března ze dne na den zavřeli. Od toho-
to data nám také všem začalo pomalu, ale 
jistě docházet, že situace se může kdykoli 
opakovat. A  že se z  té doby covidové jen 
tak nevyhrabeme. I přes komplikace se nám 
společnými silami nakonec podařilo uvařit 
27. číslo našeho Školního půlročníku. Což je 
skvělé, protože z tradičních fajn věcí se nám 
začínají stávat věci vzácné. Což už tak skvě-
lé není. Koho by napadlo, že budeme toužit 
po dříve tak běžných činnostech jako zajít si 
do kina, půjčit si knížky v knihovně, nebo jít 
si na hřiště zahrát fotbal. Že začneme zapo-
mínat, jak vypadají v obličeji naši kamarádi 
a známí. Že dospělí budou nutit trávit děti 
několik hodin denně u počítače. Že po de-
váté nebudeme moci vyjít na ulici. A že nám 
roušky téměř přirostou k obličejům.

Co se v tomto čísle, opět covidově dvace-
tistránkovém, dočtete?

Vincent v Keni to nemá už vůbec lehké. 
Letos po  letech neproběhl tradiční Mo-
kerský běh pro zdraví. Připravovaný druhý 
ročník Xduatlonu se odložil na  kdoví kdy. 
Akce jsme stihli v  podstatě jen  zářiové. 
Slušní klikaři byli osmáci, kteří absolvovali 
odložený vodácký kurz, a  šesťáci, kteří si 
stihli užít adaptační pobyt. Chuť tradiční 
školy v  přírodě si připomněly třídy 2. AB 
a 5. B. Žákovskému parlamentu se podařilo 
zorganizovat třetí ročník knižního bazaru 
a po roční pauze proběhla soutěž ve sbě-
ru starého papíru. Uzavřeli jsme soutěž 
Kbelík víček. Žákovský parlament se za-
pojil do  projektu Pomáháme spolu mimo 
školu. Deváťácký Mikuláš proběhl on-line. 
Po šťastných sedmi předvánočních plesech 
se neuskutečnil osmý. Na  Valentýnské tr-

sáníčko můžeme zapomenout. Jak to bude 
se školním plesem s již několik let tradiční 
polonézou deváťáků, je ve hvězdách. Stej-
ně jako celý rok 2021.

Co je nového? 
Ke  všem komplikacím souvisejícím 

s pandemií Covid-19 přibyly stavební práce 
na nové přístavbě. Ta se evidentně, na roz-
díl od pandemie, chýlí ke konci. Všichni se 
těšíme, až se na oběd dostaneme nepřezu-
tou nohou. A nové dílny a zázemí pro správ-
ní zaměstnance vypadají dobře. Z mateřské 
se nám vrátila paní učitelka Ivona Štorková, 
která to tady má tak ráda, že se sem pro jis-
totu i nastěhovala. Máme nového zástupce 
ředitele, starého známého pana učitele Ko-
váčika, který teď tvoří s paní učitelkou Šim-
kovou nerozlučný tandem. Vrátil se nám 
pan učitel Urban. Asi si řekl, že všude dob-
ře, v Mokré nejlíp.-). Paní asistentku Hanku 
Bubníkovou, kterou na  jaře čeká radostná 
událost, vystřídala nová paní asistentka 
Veronika Vejrostová. Máme nové oddělení 
družiny. Školní klub má na starosti slečna 
vychovatelka Anna Nantlová. Přibylo mno-
ho míst s desinfekcí. V  říjnu nám zakázali 
cvičit a zpívat. A ve škole už nebyl dlouhou 
dobu spatřen nikdo bez roušky. I když ne-
byl ples, tak stejně jako každý rok přišly 

Vánoce. A  napadl nějaký ten sníh. Všichni 
víme, jaký je rozdíl mezi rouškou a respirá-
torem, virem a bakterií, testem PCR a anti-
genním testem, mezi tím být pozitivní a být 
negativní a mezi primulí a Prymulou. Také 
většina z nás ví, že PES není pes, že učit se 
prezenčně a distančně je velký rozdíl. Oříš-
kem je stále rozeznat informaci od dezin-
formace. Mnohokrát denně skloňovaným 
pojmem se stala online výuka. Drtivá větši-
na z nás se umí přihlásit do kurzů v Google 
Classroom, zapnout a vypnout mikrofon či 
kameru, přihlásit se o slovo, psát do cha-
tu, přiložit soubor, problém máme stále se 
čtením zadání, hlídání si termínů. Kontrol-
ní otázka pro chytré hlavičky: jaký je rozdíl 
mezi výukou synchronní a  asynchronní? 
A kterou osobně upřednostňujete?.-)

Distanční výuka 
těžší, dálková • nudí, připravuje, učí 
• Distanční výuka mi nevadí.· izolace 
(Martina, 7. A)
nezbytná, nezábavná • unavuje, pomá-
há, odděluje • Úkoly dělám na počítači 
• dálková výuka (Lucie, 7. A)

Aktuálně – zapoj se do soutěže 
Bezpečně v kyberprostoru

Přes kurzy v  Google Classroom jsme 
vyhlásili výzvu k zapojení do 10. ročníku 
soutěže Jihomoravského kraje a  Kraj-
ského ředitelství policie Jihomorav-
ského kraje Bezpečně v  kyberprostoru. 
Soutěž je určena primárně žákům 4.–9. 
tříd. Soutěžit můžete v  těchto katego-
riích. REKLAMNÍ PLAKÁT • POČÍTAČOVĚ 
ZPRACOVANÝ REKLAMNÍ PLAKÁT • KO-
MIKS • VIDEO • NÁVRH MASKOTA 

V každé kategorii budou výherci oce-
něni hodnotnými cenami. Uzávěrka 
prací do soutěže je 24. února. Časy, kdy 
žáci ZŠ Mokrá obsazovali přední příčky 
celostátních kol soutěže Požární ochra-
na očima dětí, máme ještě v živé paměti. 
Mezi talentované mladé lidí patříte urči-
tě právě vy.-)

A co je teď podle MŠMT cool
Nosit roušku. • Mýt si ruce. • Chodit jen 

na  nezbytný nákup nebo do  přírody. • 
Být doma s rodinou. • Hrát si. Cvičit. Číst. 
Dívat se na filmy. A myslet na hezké věci. 
• Zavolat prarodičům nebo kamarádům 
a potěšit je. 

A  děláš to proto, abys pomohl snížit 
počet nově nakažených, a  tím přetíže-
ným doktorům a  sestřičkám zachránit 
lidské životy.

Antonie, 7. B

PF 2021 5. B

ZŠ Mokrá-Horákov
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První půlrok v 1. A
Jaký byl? Náš úplně první, trochu zvlášt-

ní, ale pro nás důležitý. První školní den nás 
doprovázeli andílci z  devátých tříd a  po-
hádkové postavy z večerníčků. Kdo vlastně 
jsme? Správná parta dětí a společně s paní 
učitelkou a paní asistentkou tvoříme skvělý 
tým. Letos nás je dohromady 22. Než jsme 
se stihli rozkoukat a zvyknout si, přesunula 
se naše škola domů, za počítače. Rodiče si 
oživili, jak chutná první třída, a  pomáhali 
nám s  učením, mučením. Ve  škole nás to 
ale baví a rozhodně se nenudíme. Od prv-
ního školního dne už uběhlo spoustu času. 
Jsme šikovní školáci, sčítáme a  odčítáme 
do 6, čteme jednoduché věty, píšeme slo-
va. Naštěstí máme čas si povídat, hrát si, 
chodit na procházky, kreslit, tvořit, trochu 

řádit a  zlobit. A  nejvíc se těšíme na  naše 
první vysvědčení. Určitě bude plné samých 
jedniček a hurá do druhého pololetí! (za 1. 
A p. uč. třídní)

1. B – Jací jsme?
Hodní, v  hodinách posloucháme paní 

učitelku, snažíme se. Někdy zazlobíme 
a pohádáme se, ale vždy to vyřešíme. Jsme 
prostě kamarádi. A co se nám ve škole líbí, 
co máme rádi? Kuba – rád mám matemati-
ku, psaní do písanky a mám tu ve třídě ka-
marády • Alenka – přestávky a líbí se mi, že 
všichni jsou hodní • Elenka – ráda čtu a píšu 
do písanky • Zuzanka H. – mám ráda paní 

učitelku, matematiku, čtení a psaní a jsem 
ráda, že mám ve  škole spoustu kamará-
dek • Kája K. – ráda mám družinu, prvouku 
a tělocvik • Ema S. – prvouku, psaní do pí-
sanky a přestávky • Ema T. – paní učitelku, 
písanku, matematiku a mám tu spoustu ka-
marádů • Klárka – líbí se mi celá škola, ale 
nejvíc čtení, matematika, psaní a kamarádi 
• Ellinka – ve škole se mi líbí výtvarka, psaní 
a matematika • Kryštof – líbí se mi počítá-
ní a  psaní • Patrik – písanka, matematika 
a výtvarka • Fredy – rád počítám, líbí se mi 
přestávky a  trochu rád píšu do  písanky • 
Nelinka – písanka, prvouka a družina • Felix 
– mám rád přestávky a líbí se mi, jak chodí-
me se třídou na procházky a taky družina • 

Rok s covidem
Vše to začalo v březnu. Covid-19 byl v té 

době považován za  věc, která existuje 
jen v  Číně. A  najednou byl i  v  Evropě. Ale 
stále to byla pro nás věc, která nás nějak 
zvlášť netrápila. A  pak bum. Covid se do-
stal do České republiky. Začalo šílené na-
kupování těstovin a toaletního papíru. Lidé 
začali skupovat roušky a  demonstrovat 
proti vládním opatřením. A  potom to při-
šlo. Zavřely se školy. Byla nám zpočátku 
řečeno, že půjdeme domů jen na  pár dní. 
Ani v nejdivočejším snu nás nenapadlo, že 
se do  školy vrátíme až v  září. Místo toho, 
aby nás zachvátil strach o  naše studijní 
výsledky, oddali jsme se bezstarostnému 
lajdačení. Hráli jsme hry, koukali na  seri-
ály, byli jsme celé dny jen v pyžamu a nic 
nedělali. Toto krásné období skončilo zave-
dením povinné online výuky. Samozřejmě 
jsme byli úplně dutí. Někteří nejmenovaní, 
včetně mě, se nadále poflakovali, v online 
hodinách nedávali pozor, a tomu, že budou 
muset něco dělat, se jen smáli. A teď, když 
se mají připravovat na přijímací zkoušky, se 
jim to vrací i s úroky.  (Ondřej, 9. B)

Zprávy od Vincenta z Afriky
Drahá ZŠ Mokrá, jak se máte? Doufám, 

že jste v  pořádku vy i  vaše rodiny. V  Keni 
na  tom nejsme nejlépe, kvůli propuknutí 
koronaviru, který představuje velké ne-
bezpečí a na který umírají velké počty lidí. 
Lékaři jsou zaneprázdnění hledáním způso-
bu, jak tento covid-19 ukončit. V  naší zemi 
je chladno a  mokro, prší a  my pokračuje-

me ve  farmaření. Co vy? Máte u  vás zimu 
nebo léto? V naší rodině jsme křesťané, ale 
všechny kostely v Keni jsou zavřené. Nikdo 
nesmí chodit do kostela, protože se máme 
vyhýbat přeplněným místům, takže se mod-
líme doma. Teď jsou školy uzavřené, takže 
si po celou dobu čtu knížky, kontroluji své 
práce a pomáhám rodičům s domácími pra-
cemi. Modlím se za vás a doufám, že tento 
problém brzy skončí. Přeji vám hodně štěstí. 
Váš Vincent Opondo  (přeložila Viola, 8. A)

Únikové hry – fenomén 
distanční výuky tohoto roku

Stačila jedna reportáž v  České televizi 
a z  lokální facebookové skupiny čítající 15 

členů se stala početná skupina 3000 vyuču-
jících, kteří začali pro své žáky chystat úni-
kové hry. Kabinet českého jazyka naší školy 
nezůstal pozadu a pro žáky celého druhého 
stupně nachystal celkem 8 únikových her, 
které sloužily především jako netradiční 
forma procvičování učiva z výuky, příprava 
na kontrolní práce i trénink vyhledávání in-
formací na internetu. Únikové hry Pevnost 
Boyard, Sladba mistra Leonarda a The Hun-
ger games – Aréna češtiny nesloužily jen 
pro žáky naší školy, a tak na výsledkových 
listinách těchto her najdete jména více jak 
300 žáků z  přibližně 15 škol napříč celou 
Českou republikou. Všechny hry z  tvůrčí 
dílny našich češtinářů najdete na webové 
stránce www.martyhocestina.cz.

Zelená oáza klidu
Vyvýšené záhony, kde pěstujeme mnoho 

druhů rostlin podle vztahů, jak se k  sobě 
hodí, aby si pomáhaly.

Bylinková spirála, ovocné stromy, pocito-
vý chodník.

co je nového

Středoškolák Vincent

Oáza klidu na školní zahradě

naše třída

Karolína, 1. B Aneta, 1. A Jonáš, 1. B Alžběta, 1. B
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Kája T. – mně se líbí matematika, družina, 
písanka a  kamarádi • Alžbětka – výtvarka, 
čeština, prvouka, prostě celá škola • Rebeč-
ka – kamarádi, družina a mám ráda prvouku 
• Deniska – jsem ráda, že mám kamarády, 
líbí se mi chodit do  družiny • Vilém – pí-
sanka, matematika, družina a  kamarádi • 
Anička – baví mě matematika, výtvarka, 
pracovní činnosti, přestávky a mám ve třídě 
taky kamarády • Zuzanka M. – já mám ráda 
matematiku, výtvarku, přestávky, prvouku 
a kamarády • David – matematiku, písanku, 
líbí se mi také družina · Lubošek – písanka, 
různé soutěže, vyrábění a kamarádi.

2. A – Jací jsme?

naše 2. B

3. A – vítězové sběru víček
V  září jsme se s  nadšením konečně 

všichni sešli ve  škole. Měli jsme radost, 
že se po dlouhé době zase všichni vidíme. 
Povedl se nám velmi příjemný prožitkový 
projekt v přírodě za pomoci paní asistent-
ky Mgr.  Lucie Ilgnerové. Hledali jsme růz-
né přírodniny, dělali kvízy a vytvořili jsme 
přírodní mandaly. Také jsme vyhráli soutěž 
ve sběru víček! Poděkování určitě patří ro-
dičům Zuzky, kteří nám do  školy přivezli 
opravdu velké množství plastových víček. 
Společně jsme vánočně vyzdobili třídu 
a užili si vánoční besídku. Pod stromečkem 
jsme měli i  dárky, o  které jsme losovali, 
a  to bylo fajn. Některým z  nás se on-line 
výuka líbí, protože si můžeme pospat a teď 

taky bobovat, sáňkovat…, ale i  tak se už 
těšíme do naší třídy. Chybí nám kamarádi! 
(za 3. A Kristýnka, Kamča, Verča, Viki a Klárka)

Třeťáci béčáci
My jsme žáci 3. B, kouzelné sluchátko 

sice nemáme, ale i  kdybychom ho měli, 
tak svou třídu ani paní učitelku nevymění-
me. A jací jsme? „Prima třída“, „fajn třída“, 
„vážně super“, „dobrá třída“, „bezva parta“, 
„výjimečná třída“. Zkrátka a dobře – máme 
se rádi. Každý tu máme své kamarády. No-
vinkou je, že jsme si vzali na starost šneky. 
Dostali velice originální jména – Hlína, Uli-
ta a Okurka. Sice nám už zbyli jen dva, ale 
zato se o ně hezky staráme. Když nechodí-
me do školy, mají střídavou péči a každou 
chvíli pobývají u někoho z nás. Když zrovna 
máme online výuku, účastní se jí s  námi. 
Kromě nových šneků a  nové paní učitel-
ky máme i  nového spolužáka, který mezi 
nás skvěle zapadl. Společnými silami jsme 
sesbírali nejvíce papíru z  celé školy a  ra-
dovali se tak z 1. místa. Těšíme se na naše 
další úspěchy, zážitky, legraci a  společně 
strávený čas.  (3. B)

Online výuka a naše třída 4. A
Naše třída je super, máme hezké vztahy, 

jsme kamarádští. Distanční výuku už máme 
v  malíčku, ale kontakt s  kamarády nám 
moc chybí. Jedinou výhodou je, že jsme 
více doma s  rodiči  a  sourozenci, máme 
na sebe opravdu hodně času a užíváme si 
to. • Honzík Online výuka má svoje výhody. 
Nemusím se ráno převlékat z pyžama, když 
zaspím, mám to do „školy“ jen 2 metry, ne-
může se stát, že si doma zapomenu svači-
nu… Velkou nevýhodou ale je, že se nemůžu 

potkávat s kamarády a zahrát si o přestávce 
na chodbě fotbal. Kubík • Jsme třída, která 
dobře pracuje. Ale někdy i paní učitelku zaz-
lobíme. Momentálně sbíráme razítka do ce-
lotřídní hry na dálku, takže máme spoustu 
dobrovolných úkolů a  to je pro některé 
z  nás super! Doma si nejčastěji něco dě-
lám do školy anebo si píšu s kamarádkou. 
Na  online výuce je super vstávat později 
a v klidu se nasnídat. Nevýhodou může být, 
když se někomu „seká“ počítač, zrovna když 
paní učitelka vysvětluje nové učivo. Jinak 
probíhá online výuka u nás ve třídě celkem 
v pohodě, zažíváme i vtipné chvilky – třeba 
když se někomu něco pokazí (ne vždycky je 
to ale pro toho druhého k smíchu). Myslím, 
že nám jde skvěle matematika, jsme prostě 
dobří! Ale někdy se stane, že nemáme „svůj 
den“… Esterka • U nás ve třídě není nového 

v podstatě nic, jsme zase doma a nevídáme 
se každý den ve škole. Já bych radši chodila 
do školy, protože mi chybí kamarádi, ale vý-
hodou je, že nemusíme ráno tak brzo vstá-
vat. Verča G. • Jsme hodně soutěživá, veselá 
a šťastná třída. Na rozdíl od minulých roků 
se učíme doma. Ve  volném čase si ráda 
čtu a hraji společenské hry. Nemůžeme se 
setkat ve  škole s  kamarády, ale můžeme 
chodit na procházky. Fajn je, že při online 
výuce nepíšeme tolik testů. Ale kamará-
di mi moc chybí. Vždy, když se připojíme 
na online výuku, tak pozdravíme paní uči-
telku. Na  online výuce mi jde český jazyk 
a matematika lépe než ve škole. A naopak 
mi doma nejde anglický jazyk. Legrační 
je, když si někdo zapomene vypnout mik-
rofon. Když se učíme doma, je výhoda, že 
nemusíme mít roušky jako ve škole. Nevý-
hoda je, že musíme mít zapnuté kamery, 
protože ne vždy vypadáme úplně nejlépe. 
Baví mě kvízy v přírodovědě. Nebaví mě, že 
musím hned ráno sednout k počítači. Lepší 
je být ve škole, protože tam jsou kamará-
di. Kája P. • Naše třída je moc fajn. Mrzí mě, 
že se nepotkáváme každý den ve třídě. Ale 
ani na  on-linu to s  naší třídou není špat-
né. Corona potkala naši rodinu o Vánocích. 
Naštěstí to měl jenom taťka, ale my ostatní 
jsme museli být celé Vánoce v  karanténě. 
Myslím si, že je lepší být s kamarády ve tří-
dě. Přes on-line mi hlavně chybí kontakt se 
spolužáky. Výhodou je, že nemusím ráno 
tak brzy vstávat. Učení mě baví i  na  on-
-linu, protože paní učitelka umí ze všeho 
často udělat srandu. Verča F. • Naše třída 4. 
A je plná chytrých dětí. Chybí mi spolužáci 
a  paní učitelka, osobní kontakt se všemi. 
Je fajn, že se v  době pandemie můžeme 
vidět alespoň při on-line výuce. Přivítal 
bych častější setkání přes PC, kde bychom 
si mohli popovídat jen tak a  zasmát se 
spolu. Ve volném čase natáčím tréninková 
videa pro club Bulldogs Brno, hraji na PS4, 
snažím se pomáhat mámě, chodím ven, ob-
čas si zacvičím, ale už mě to doma nebaví 
a chci do školy! Filip • Chybí mi škola, ka-
marádi i paní učitelka. Ráda bych se vrátila 
do školy, protože mě to ve škole víc baví. 
No ale i  trochu ne, protože se mně ráno 
nechce oblíkat, a když je on-line výuka, tak 
se můžu ještě pár minut jen tak povalovat. 
Zdá se mi dobrá škola i on-line, a tak se ne-
můžu rozhodnout, co je lepší. Jestli by vás 
zajímalo, co jsem dostala k  Vánocům, tak 
nějaké blbosti i drahé věci. Jsem moc ráda, 
že žiju tady v Mokré, protože je mi tu dobře. 
Anetka • Jsme pracovití a pilní jako včelky 
a  je s  námi legrace. Dostal jsem od  ježíš-
ka lepší mobil, nové hračky a  stolní hru. 
Nově jsem doma úplně sám, protože můj 
mladší brácha chodí do  školy. Ve  volném 
čase, když je hezky, tak jdu ven s kamará-
dy, a když jsem doma, hraju s nimi na mo-
bilu hry. Na  online mě vše funguje (počí-
tač). Chybí mi kamarádi a učit se ve škole. 
Myslím si, že naší třídě učení jde ve škole 
i na online. Když se někomu podaří udělat 
před kamerou něco vtipného, všichni se 
začneme smát. Výhodou teď je, že nemu-
síme vstávat tak brzo, abychom stihli školu 

naše třída

2. B venku Jan, 3. B
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v 7:30. Nevýhodou je, že se nevidíme naživo, 
ale jen na monitoru. Ale někdy se po online 
hodinách spolu někteří hodně bavíme. Mě 
nebaví, když tam ale někdo dělá blbosti, 
které ani nejsou vtipné, a ruší tím všechny 
ostatní. Mnohem lepší je být spolu ve tří-
dě! Jirka • Jsme pilní, pracovití, srandovní, 
šikovní a snaživí, rádi se smějeme. Mám teď 
nový a větší dětský pokoj. Ve volném čase 
chodím ven s kamarády, a když jsem doma, 
hraju si na  mobilu hry. Při online výuce 
mě vše zatím funguje. Chybí mi kamarádi 
a  škola. Výhodou je, že nemusím vstávat 
brzo do školy, a nevýhodou je, že se vidíme 
virtuálně a jen krátkou dobu. Jsem rád, že 
se můžeme vidět aspoň přes počítač, když 
to ve škole teď nejde. Jinak se do školy moc 
těším, protože mně ve všem hodně schází. 
Pepík • V první řadě bych Vás chtěl pozdra-
vit z domácí výuky. Naše třída je fajn a chtěl 

bych, abychom se mohli setkávat co nejdřív 
zase ve škole. Ve škole bych chtěl být taky 
proto, že mi online výuka moc nejde a chy-
bí mi kamarádi. Ve třídě mi docela jde češ-
tina, ale na online to vázne. Počítač je sice 
fajn, ale ve třídě je to prostě lepší! Můžeme 
se mnohem víc všichni zapojovat do výuky 
a být spolu o přestávkách. Včera, když jsem 
šel na  oběd, potkal jsem před jídelnou 
spoustu spolužáků a dlouho jsme se spolu 
bavili. Bylo to super! To bude asi všechno, 
teď spěchám na online výuku, tak se zase 
s  kamarády uvidíme aspoň takto! Vojtík • 
Ve  volném čase dělám dobrovolné úkoly, 
koukám se na televizi, chodím ven, občas si 
i zahraju. Když je nouzový stav, chybí mi ba-
bička ze Slovenska, chybí mi také to, že se 
normálně nemůžeme učit, protože na onli-
nech mi to někdy jde špatně. Z online hodin 
mi přišlo srandovní to, jak na  nás jednou 
paní učitelka mluvila a měla vypnutý mik-
rofon, a také to, že jsem se připojil, nic jsem 
neslyšel a  až potom jsem zjistil, že jsem 
měl vypnutý zvuk na notebooku. Pro mě je 
lepší škola, protože vše říká paní učitelka 
přímo nám, víc se toho naučíme, víc toho 
stihneme. Na onlinu je to taky dobré, třeba 
když nemáme věci nebo si něco zapomene-
me, tak to máme víc po ruce. Ivan

Jak se má 4. B?
Žáci 4. B se zamýšlí nad uplynulým půl-

rokem, co prožívali, jak se cítili oni i paní 
učitelka, co pro všechny znamená soužití 
s  novými spolužačkami Viki a  Terezkou. 
Sára: Půlrok jsem prožila víceméně spo-
kojeně, ale těším se na  normální výuku. 

Ve  třídě je víc zábavy. • Lukáš: Cítím se 
zvláštně – ve škole roušky, pak doma výuka 
přes obrazovku. Terka a  Viki jsou dobré. • 
Viki: Musíme se smířit s  on-line výukou, 
i tak musíme pracovat. Na této škole se mi 
líbí, protože jsou tu kamarádští spolužáci, 
větší klid o  přestávkách a  lepší obědy. • 
Dan: Naučil jsem se víc pracovat s počíta-
čem. Postupem času je to v GC čím dál víc 
lehké. • Terka: Skamarádila jsem se s Viki. • 
David: Podivný půlrok. Zvláštní doba v ce-
lém světě. Snad bude brzy všechno nor-
mální. Adam: Na on-line výuce bylo dobré, 
že jsme se nemohli pošťuchovat. Pro paní 
učitelku bylo těžké, když někomu vypadl 
obraz nebo zvuk. • Terka: Ve třídě se cítím 
líp než v minulé, protože mám víc kamará-
dů. Líp se mi pracuje ve škole, doma je to 
někdy nuda. Chci se vidět s kamarádkami. 
Jsem naštvaná a smutná, chci jít do školy 
a sportovat. • Adam: Někdy je na on-linech 
větší zábava než ve škole. Myslím, že paní 
učitelka se s námi cítí letos lépe než loni. 
Minulý rok to byla hrůza, všichni jsme se 
hádali. Letos skoro vůbec. • Lucka: Tento 
rok je namíchaný. Škola, on-line výuka. 
Vikča a Terka jsou moc milé. Paní učitelka 
to má někdy těžké, když nemáme pomůcky. 
A  někdy je ráda, když posloucháme. Tak. 
A teď si to přeberte.

Život v naší třídě
Třídu máme na  prvním schodišti, je nás 

jen čtrnáct a máme jednu učitelku. Neznám 
nikoho na škole, kdo by ji neznal. Ano, je to 
p.  uč. Vojtěchová. Máme se ve  třídě všichni 
moc rádi, ale někdy to trochu vypadá spíš 
jako opak. A teď něco o našich schopnostech. 
Co nám nejde? Myslím, že nám nejmíň jde 
matematika, která je velmi důležitá. Samo-
zřejmě jsou mezi námi i velmi dobří počtáři. 
A  co nám vlastně jde nejlíp? Řekl bych že… 
vyprovokování paní učitelky a hraní fotbalu 
o přestávkách. Mám takové mínění, že příš-
tí rok už nás spojí s momentální 5. B. Takže 
už to nebude ono. Už se nijak nebudeme 
lišit od  ostatních tříd. Budeme jako ostatní 
– třída bude narvaná k prasknutí a bude nás 
slyšet až v jídelně. Teď jsme prý slyšet „jen“ 
k ředitelně. No a co bych chtěl, aby se zlep-
šilo v naší třídě? Jako nic velkého, ale asi aby 
se trochu změnil ten způsob projevování úcty 
k ostatním spolužákům. Tak a co říci na zá-
věr? Určitě bych chtěl za celou naši třídu po-
děkovat všem učitelům, kuchařkám, uklízeč-
kám, školníkům a dalším, že se o nás všechny 
dokáží tak dobře starat i v této nelehké době. 

(Hodně úspěchů a trpělivosti  
vám za 5. A přeje Pavel)

A co dělá 5. A o přestávce? Momentálně 
nejsme ve  škole. Takže společné přestáv-
ky bohužel nemáme. Ale jestli vás zajímá, 
co dělala 5. A o přestávce, tak je tenhle člá-
nek přímo pro vás. V naší třídě je 14 žáků. 
Takže je nás docela málo. O to víc je u nás 
hluku o  přestávce. Každý v  naší třídě je 
v něčem odlišný. Někdo se o přestávce učí, 
někdo si čte, nebo se s někým baví. Nebo 
o přestávce hraje fotbal. Ten hrají převážně 
kluci. Holky jsou v naší třídě klidnější. Když 
píšeme příští hodinu test, tak se někteří 
o přestávce učí jako o život a někomu je to 
úplně jedno. Radši si zahrají fotbal,  nebo 
nějakou jinou hru. No, jakpak asi potom 
vypadají známky?  (Amy, 5. A)

Září vypadalo slibně 
Do nového školního roku jsme se po let-

ních prázdninách opravdu těšili. Jaro v roce 
2020 jsme prožili téměř celé doma na on-
-line výuce. Září vypadalo slibně. Kromě 
opakování jsme začali probírat nové učivo 
a měli jsme štěstí, protože jsme stihli týden 
školy v přírodě. Naši třídu jsme si vyzdobili 
výrobky z  pracovních činností a  výtvarné 
výchovy, paní učitelka nám pověsila mapy 
Evropy a  České republiky. Také nám na-
chystala plakát se slovními druhy a  geo-
metrickými tvary. Každý den jsme si mohli 
povídat se spolužáky a  kamarády. Sotva 
jsme se však stihli sžít a  rozjet společné 
práce a projekty, přišel opět zákaz pobytu 
ve škole. Když jsme se mohli vrátit do třídy, 
začínal advent. Bylo prima, že jsme se zase 
mohli vidět, i když tentokrát s rouškami. Ale 
bylo to mnohem lepší než doma. Mysleli 
jsme si, že se po prázdninách opět potká-
me, ale bohužel to nejde. Chybí mi povídá-
ní s kamarády, mé opuštěné lavici se určitě 
stýská a já bych se do ní rád vrátil.

(Václav, 5. B)

MY, trochu jinak
Na začátek školního roku jsme se báli dru-

hého stupně a nového pana učitele. Po pár 
dnech ve  škole jsme odjeli na  adaptační 
pobyt. Tam jsme se lépe seznámili s panem 
učitelem a vymysleli jsme si tam naše logo. 
Po návratu jsme se začali opět učit. Neuply-
nul ani měsíc a  opět nastala distanční vý-
uka. Stejně jako na jaře jsme zasedli k počí-
tačům. Na distanční výuce jsme strávili více 
času než ve škole. Většině chyběli spolužáci. 
Poté jsme byli týden ve škole, týden doma, 
týden ve  škole a  pak začaly prázdniny. 
A po prázdninách je tu zase online výuka.

(Martina a Natálie, 6. A)

To je prostě 6. B
Někdy jsme až moc vysmátí, někdy umí-

ráme nudou. Úsměv vždy zmizí po  testu 
z  češtiny a  zase se ukáže, když učitel za-
pomene na písemku. O přestávkách dělá-
me blbosti, v hodině jsme většinou ticho. 
O  testu se dozvíme o  přestávce před ho-
dinou, ale stejně je to jedno. Nikdy se ne-
dohodneme, ale rozhádat se to nám jde. 

naše třída

Amy, 5. A

Po kom je 5. B tak šikovná
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Hodina je skvělý čas na  zkoumání gum, 
pravítek, propisek, pastelek atd. Některé 
hodiny zase slouží ke 45minutového šlofíč-
ku. Jsme to prostě my.  (Bára, 6. B)

Nejhorší rok ever. Byl krásný den, 1. září 
2020. Pro ostatní to bylo pondělí, ale pro 
nás to byl poslední den svobody před de-
seti měsíčním druhostupňovým peklem. 
Ale to jsme ještě netušili, jak hluboko se 
dá propadnout. Rychle jsme to ale zjisti-
li. Poté, co jsme nakráčeli v  září do  školy, 
jsme potkali mnoho hodných a milých uči-
telů. Do  té doby, než nás začali učit, jsme 
si to opravdu nemysleli. Na  začátku roku 
jsme ještě stihli adapťák, takže dobrý. Ale 
po  adapťáku bylo zase peklo. Testy, testy 
a zase jenom testy. Bylo to pro nás celkem 
drsné. Pak začala distanční výuka. První tý-
den to bylo v pohodě, ale pak začalo další 
peklo.  (Viktorie, 6. B)

Půlrok v kameře
Všichni se shodneme na tom, že jsme ten-

to půlrok čekali jiný. I když jsme se s online 
výukou seznámili už v  průběhu minulého 
roku, tak nám začátkem tohoto pololetí vů-
bec nedocházelo, že se to může vlastně celé 
opakovat. Spousta lidí se do  školy těšilo 
(minimálně alespoň na  lidi, s  kterými rádi 
trávíme čas), ale taky tu byli tací, kterým 
online výuka vyhovovala a nejradši by u ní 
zůstali. Za většinu třídy můžu asi říct, že my 
jsme se minimálně na kolektiv těšili. No ale 
dopadlo to, jak to dopadlo. A co jsme těch 
pár měsíců doma dělali? Ze začátku toho 
bylo opravdu hodně (úkolů, učení). Ale pro-
tože jsme si zase jakýmsi způsobem zvykli 
na školu a učení v ní, postupem času se vše 
zlepšilo. Každý den jsme se samozřejmě ne-
museli cítit na hromadu úkolů, ale i tak jsme 
se toho povětšinou snažili udělat co nejvíc. 
Někteří z nás se naučili alespoň něco - lépe 
si naplánovat čas a rozdělit si ho tak, aby-
chom stíhali, co potřebujeme. Někteří zase 
začali chápat o něco víc práci s  technikou. 
Někteří začali cvičit, pořídili si mazlíčka, 
začali chodit na procházky, rozkoukali nový 
seriál. No prostě a  jednoduše bylo toho 
hodně, co každý z  nás mohl a  začal dělat. 
Myslím, že kdyby se podíval někdo např. 
na  to, jakým způsobem jsme odevzdávali 
úkoly na začátku onlinu a jak je odevzdává-
me teď, viděl by tam alespoň nějaké zlep-
šení, a to nejen v souvislosti s úkoly. Takže 
závěrem bychom chtěli říct, že se nestalo nic 
tak hrozného, abychom to nezvládli a nějak 
se s  tím i  doma nepoprali. Všechno jsme 
zvládli, ať už hůř nebo líp. I bez akcí ve škole 
se dalo podniknout spousta nových aktivit 
a díky technice jsme jako třída byli i v kon-
taktu. Prostě už budeme doufat v to nejlep-
ší a  další půlrok si všechno vynahradíme. 
Takže s  radostí do  nového, snad lepšího 
a šťastného pololetí. (Za 7. A Zuzana)

Život v 7. B
Když jsme přišli do  školy, tak jsme ješ-

tě nevěděli, co se bude dít. Změnil se nám 
třídní učitel a také spoustu jiných učitelů. 

S  panem učitelem Urbanem jsme se zna-
li z  minulých ročníků. O  měsíc později se 
pandemie zhoršila. Celá naše škola přešla 
na distanční výuku. Někteří z nás onemoc-
něli touto nemocí. V prosinci jsme měli jet 
na lyžařský výcvik, je škoda, že jsme se ho 
nezúčastnili, ale musíme respektovat tato 
opatření. I když online výuka není moc zá-
bavná, tak jsme se občas i pobavili. I přes 
to, že doma to je pohodlnější, tak ve škole 
to je o  mnoho lepší. Nejenže se ve  škole 
pobavíme s kamarády, ale i více pochopíme 
nové učivo.  (Lukáš, 7. B)

Naše třída je 8. A.-)
návrat do školy - proběhl normálně jako 

každý rok - vodák - místo jara jsme jeli 
na  podzim, ale i  tak jsme si to moc užili 
a  někteří se i  pořádně vymáchali v  ledo-
vé vodě - pár týdnu ve  škole - nic neob-
vyklého, pomalý rozjezd - on-line výuka 
- vracíme se do  jara 2020, spoustě lidem 
nefunguje mikrofon - on-line výuka 2 - už 
nám to leze na  mozek, bohužel to nejsou 
vědomosti - 2 týdny ve škole - zjišťujeme, 
že jsme se na on-linu nic nenaučili a proží-
váme několik dramatických písemek denně 
- Vánoce – aspoň něco málo pozitivního - 
nový rok a znovu on-line - začínáme zapo-
mínat, jak vypadají naši spolužáci a někte-
rým začali fungovat mikrofony.

Toho, co jsme prožili, není moc a ani jsme 
na to neměli dostatek času, myslím, že nás 
tahle doba hodně změní, možná odcizí. 
Nebo naopak sblíží? Můžeme si klást hod-
ně otázek, ale tohle je doba nejistá, doba 
neočekávaných zvratů a  událostí. Musíme 
doufat a věřit, že rok 2021 bude pro všechny 
lepší, ale na tom musíme pracovat. Ostatně 
jako na všem. Nebrat ohled jen na sebe, ale 
i na ostatní lidi kolem nás.  (Via, 8. A)

Z prázdnin do karantény
Prvního září jsme všichni dobrovolně či 

nedobrovolně jako každý rok nastoupili 
do školy. Myslím, že u nás to bylo spíš ne-
dobrovolně. Hned druhý týden jsme jeli 
na  vodák, do  kempu Krkavec. Sjezd řeky 
Nežárky se nám všem velice líbil. V dopro-

vodu úžasných učitelů jsme zažili spoustu 
nezapomenutelných zážitků. Po  vodáku 
do  nás učitelé začali cpát všechny vědo-
mosti a  u  toho každý nezapomněl zmínit 
větu „Jestli to takhle půjde dál, tak ty při-
jímačky neuděláte.“ nebo „Měli byste začít 
něco dělat.“. Samozřejmě někteří učitelé 
mají větší fantazii, jak nám naznačit, že to 
není dobrý, a že vlastně nic neumíme. No, 
ale my se přece nevzdáme a těm učitelům 
ukážeme, že na  to máme. Neříkám, že se 
nám to nějak moc daří, ale snažíme se. 
Dvanáctého října nás zase zavřeli. Co jsme 
mohli dělat, museli jsme se soustředit 
na učení doma. Občas se nějaká ta komp-
likace objevila, ale my zvládneme všechno, 
proč taky ne, my jsme přece 8. B! Když ko-
nečně přišla naděje, že bychom do té ško-
ly mohli zase jít, tak jsme tam byli jenom 
na týden, což opravdu není ono. A o vánoč-
ních svátcích jsme se dozvěděli, že do školy 
zase nepůjdeme. A  nejspíš pěkně dlouho. 
Za celou 8. B Vám všem přeji hodně štěstí 
a  zdraví. Doufáme, že do  té školy se zase 
někdy podíváme.  (Barbora, 8. B)

Snad vyjde alespoň školní ples
Letošní půlrok jsme zahájili návratem 

do  školy po  půlroční absenci. Hned prv-
ní den jsme strávili s  našimi prvňáčky, se 
kterými jsme společně dělali různé aktivity 
v  tělocvičně. V  září jsme si také objednali 
šaty na polonézu z fashionfashion.cz, které 
nepřišli v  úplně nejlepším stavu. Doporu-

čujeme z  této stránky nic neobjednávat! 
Ve  škole jsme byli něco málo přes měsíc 
a zase jsme přešli na distanční výuku. Poté 
jsme se na tři týdny vrátili do školy kde nás 
učitelé zavalili haldou písemek. Stihli jsme 
i online Mikuláše. Potom jsme měli vánoční 
prázdniny a do školy jsme se už nevrátili.

  (Lucie a Kateřina, 9. A)

9. B z pohledu „nových přírůstků“
Dostala jsem za  úkol napsat článek 

o naší třídě, že prý to bude zajímavé, když 
jsem v ní nová. Co bych vám o ní tak řekla. 
Je to super kolektiv, plný super lidí. Trouf-
nu si říct, že když si někdo neví s  něčím 
rady, nebo něco potřebuje, může se obrá-
tit na  kohokoliv ze svých spolužáku a  ten 
mu pomůže. Za  dobu, co jsem součástí, 
jsem zatím nezažila den, kdy by ve  třídě 

naše třída

Michaela, 8. B
Šaty na polonézu
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KDO NĚKAM STIHL VYJET, MĚL KLIKU

byla nuda. Sice jsme v té škole nebyli tolik, 
ale i na online hodinách jsem se nenudila. 
O přestávkách se něčemu pořád smějeme. 
Dobře není to jen o přestávkách, ale i v ho-
dinách. Myslím si, že za  ten poslední rok 
zažijeme spoustu zážitků, které nám utkví 
dlouho v paměti. Jsem ráda, že můžu říct: 
„Chodím do 9. B“, protože to opravdu stojí 
za to.  (za 9. B Adéla)

Jak jsme se měli ve školní 
družině

Školní rok 2020/2021 jsme ve školní dru-
žině zahájili v rozšířeném režimu. Provozní 
doba se prodloužila, ráno mohou děti při-
cházet již od 6:15 hod. a odpoledne fungu-
jeme do 18:00. Je to díky tomu, že součástí 
družiny je i dětský klub pod vedením Anny 
Nantlové, financovaný je z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost. Cílem projektu je 
zavedení fungujícího a kvalitního systému 
péče pro děti 1.  stupně  ZŠ Mokrá-Horá-
kov mimo školní vyučování tak, aby došlo 
ke  sladění pracovních povinností rodičů 
s  povinnostmi rodinnými. Předpokládá 
se, že tento cíl povede ke zvýšení zaměst-
nanosti matek na  MD/RD. Všichni jsme 

doufali, že to tak i  zůstane. Bohužel situ-
ace, která nás všechny již delší dobu nutí 
přizpůsobovat se vládním nařízením kvůli 
pandemii koronaviru, nám už několikrát 
úplně změnila naše plány. A tak se střídají 
období, kdy mohou školní družinu navště-
vovat všichni, s obdobími, kdy chodí pouze 
prvňáčci a druháčci, a dokonce jsme zažili 
i dobu, kdy bylo možné poskytovat v rámci 
družiny výchovně-vzdělávací činnost pou-
ze pro děti, které mají rodiče zaměstnané 
ve  složkách integrovaného záchranného 
systému. 

Nic se však nezměnilo na  tom, že pro-
gram družiny se snaží uspokojit potřeby ka-
ždého dítěte, a vzhledem k tomu, že máme 
u nás v obci tu výhodu, že úplně na dosah 
je krásný les, rozhodli jsme se v  letoš-
ním roce zařazovat do  celoročních aktivit 
ve  větší míře environmentální výchovu 
a vzdělávání a  co nejvíce pobytu na čers-
tvém vzduchu, protože venkovní prostředí 
přináší možnost volného pohybu a rozvoje 
psychického a fyzického zdraví. Podpůrným 
materiálem pro naše aktivity je úžasná ko-
lekce knih Kamarádi z  lesa, kterou školní 
družině věnovala paní učitelka Hořavová. 
Děti se pomocí této sbírky seznamují zá-
bavnou formou se životem nejznámějších 
zvířat žijících jak v lese, tak na jeho okraji, 
poznávají rostliny a tajemství lesa, součás-
tí jsou také informace týkající se ochrany 
lesa a povolání, která s tím souvisí. Děti se 

pomocí aktivit učí spolupracovat ve skupi-
ně, diskutovat o životě v lese a o ochraně 
přírody. Každá z našich družin už má v lese 
svoje oblíbené místečko, kde si děti např. 
na  podzim postavily krásné tee-pee. Pro 
další zpestření programu školní družiny 
i  dětského klubu máme připravené akti-
vity jako je polytechnická výchova a  šití 
na  stroji. Paní vychovatelky absolvovaly 
v  podzimním čase workshopy organizova-
né MAS Slavkovské bojiště z.s., na kterých 
se seznámily s  metodikami k  těmto čin-
nostem a také si vše prakticky vyzkoušely. 
Na začátku druhého pololetí máme naplá-
nované workshopy přímo u nás v družině, 
které povedou zkušení lektoři, a děti se při 
nich seznámí v rámci polytechnické výcho-
vy s různými druhy nářadí a vyzkouší si prá-
ci s balzou. A dále budou mít i možnost se 
naučit používat šicí stroj. Těmito aktivitami 
chceme především podpořit technické my-
šlení dětí, rozvíjet jejich tvořivost a manu-
ální zručnost. Doufáme, že už bude celkově 
lépe a naše velké plány nám nic nepřekazí 
a budeme si moci užívat krásných a radost-
ných dnů plných zábavy a dobrodružství. 

(Za kolektiv vychovatelek a celou školní 
družinu Veronika Kršková)

naše třída

události a komentáře

Mandala

Teepee Domečky pro skřítky
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Posily druhého stupně Bylo nádherně
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Lednová vzpomínka třídu 2. A 
na školu v přírodě

V záři jsme byli společně s 2.B na škole 
v přírodě v obci Suchý. Moc jsme si to užili 
a všem se nám tam líbilo. Vyšlo nám krás-
ně počasí a výborně tam vařili. Na začátku 
ledna jsme udělali průzkum s názvem: Co si 

vybavíš, když zavzpomínáš na školu v pří-
rodě. Výsledek jsme zaznamenali do sloup-
cového grafu.

Na  vysvětlenou: Sedm žáků nejraději 
vzpomíná na  jízdu na  lodičkách, dva žáci 
na  učení v  přírodě, další dva na  návštěvu 
Sloupsko-šošůvské jeskyně, a tak dále.

Žáci 2. A a třídní učitelka

události a komentáře

Vodácký výcvikový kurz kemp Krkavec

6. B na jedné lodi6. A na jedné lodi

Příprava na souši V akci na vodě Michaela, 8. B

6. B rekordní počet dřepů v dějinách hry korýtka

Malí vodáci

Krasim, 2. A

ŠVP, 2. A, B Jaká byla ŠVP, 2. A, B
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události a komentáře

POZDRAVY Z MATEŘSKÝch
„Do  nového roku přejeme všem pevné 

zdraví a ať se máme zase tak jak před ro-
kem a  můžeme se zas všichni normálně 
potkávat a cestovat.“  (p. uč. Němcová)

„Zdravíme, milí přátelé, kolegyně, ko-
legové, dětičky i  děti, žáci i  žákyně... snad 
se v  tom všichni najdete! V  prvé řadě chci 

hlavně říct, že na vás všechny moc myslím! 
Všichni zažíváme nelehkou dobu, ale pev-
ně věřím, že to společně krásně zvládnete! 
Deváťáci, držím palce u přijímacích zkoušek 
a doufám, že se vám bude v dalších letech 
jenom dařit! Chtěla bych vám všem popřát 
do nového roku hlavně spoustu zdraví, spo-
kojenosti a úsměvů na rtech. Snad se blýská 
na lepší časy a zase se brzy ve zdraví potká-
me! Moc se na vás těším! Vaše paní učitelka 
Eliška s rodinou!“  (p. uč. Konrádová)

„Všechny moc zdravíme. Mějte se hezky!“
(p. uč Kyzlinková)

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 5. B
Už je to tady

5. B jede na školu v přírodě. Jupííí, všichni 
už se moc těší. Autobusem jsme jeli na ná-
draží do Brna, vlakem do Křížanova a po-
tom i chvíli po svých. Došli jsme do krásné-
ho areálu jménem drak. Rozdělili jsme se 

do pokojů, hráli hry a sportovali. Hráli jsme 
vybíjenou, fotbal a  přehazovanou. Ta nás 
bavila nejvíc. Chodili jsme hodně do  lesa, 
kde jsme hráli praporkovanou a  schovku. 
Celý den utekl jako voda. Ve  čtvrtek jsme 
se vydali na  náměstí v  Křižanově a  pro-
hlédli si místní památky. Dostali jsme 
i  chvíli rozchod a  koupili si nějaké sere-
petičky a sladkosti. Večer nesměla chybět 
stezka odvahy. Potom jsme si pořádně 
užili poslední den. A pak přišla chvíle, kdy 
jsme museli odjet zpátky do  školy, do  la-
vic. Nebo počkat? Zase domů k  počítači? 
To jsme nevěděli. A  těsně před odjezdem 
jsme se stavili do  místního kravína. Moc 
pěkné to tam měli. Ptáte se, jestli nás vzali 
do vlaku? Naštěstí ano. Za celou třídu chci 

poděkovat paní učitelce Bohunce Kopecké 
a panu asistentovi Jiřímu Markovi, protože 
to bylo moc fajn.  (Natálie, 5. B)

Všechno hezké jednou skončí
Na škole v přírodě jsme se hodně zasmá-

li. Hráli jsme různé hry. Třeba jako hru, co 
se jmenovala citrón. Každý den jsme cho-
dili ven a paní učitelka pro nás měla vymy-
šlenou aktivitu. Nejvíc mě pobavilo dělání 
pizzy. Byli jsme ve skupinách a sbírali jsme 
šišky, lístky, jehličí. Na snídani jsme si moh-
li vybrat z šesti jídel. Večer jsme hráli cha-
lenge a moc jsme se u toho smáli. Letos se 
škola v přírodě opravdu povedla a myslím 
si, že příště to bude klidně ještě lepší.

(Anna, 5. B)

NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA HLAVOLAMU?

Holky v akci

P. uč. Němcová s dětmi

Četli jste pozorně – která jsme třída? Co je to? Co je tohle?

P. uč. Konrádová s rodinou P. uč. Kyzlinková a spol.

ŠVP, 5. BKluci v akci
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VYHODNOCENÍ HÁDANEK Z 26. čísla
Pod rouškou jsou ukryti: č. 1. růžový mimozemšťan 

p. uč. Kartusová, č. 2. v kbelíku schovaný p. uč. Ruban, 
č.  3. smajlík rouška p.  uč. Studená, č. 4. vous ukrývá 
osobní asistent Marek, č. 5. dlouhovlasá blondýna p. uč. 
Bartáková, č. 6 klaunský pirát p. zástupkyně Šimková, 
č. 7. černá srdcařka p.  uč. Kubáňová. První záhadný 
předmět je část dekorace Školního plesu v Kulturním 
domě v Horákově, kterou má na svědomí naše školní 
umělkyně, aktivistka, praktička p. uč Kopecká. Druhý je 

paličkované srdce 
zdravotníkům paní 
učitelky Šotnarové, 
která kromě mate-
matiky umí zkrátka 
kde co. A  před pár 
lety to není nikdo 
jiný než pan ředitel 
Pětivlas, který naši 
školní loď kormidlu-
je už třetím rokem. 
A  že jsou už téměř 
rok vlny v  celém 
světě docela roz-
bouřené.

Halloweenská angličtina 
ve dvojkách

Na distanční výuce jsme si užili největší 
legraci při halloweenské angličtině. Všich-
ni jsme se převlékli do kostýmů, a protože 
jsme byli doma, tak jsme se naučili i ang-
lickou halloweenskou písničku. Doma je 
totiž zpěv zatím povolen. I  když si někte-
ří pohodlí domova užívali a  paní učitel-
ka bude celý život vzpomínat na  to ticho, 
když jsme si vypnuli mikrofony, tak jsme se 
zpět do  školy těšili. Nejvíce na  kamarády, 
na výtvarnou výchovu, na školní vyučování, 
na lavice a na celoroční hru včelky do úlu.

 (Žáci 2. A)

Distanc nás nebaví 
Plus je: pozdější ranní vstávání, únikov-

ky, ukazování domácích mazlíčků. Mínus je: 
nuda, nejsme se svými kamarády, padá nám 
to nebo se zasekneme, stále u PC (kazíme si 
oči, hrbíme se, pořád sedíme), potíže s mi-
krofonem nebo kamerou. Sečteno a podtr-
ženo: radši bychom byli ve  škole. Sice už 
jsme zkušení a při online výuce fungujeme 
výborně, zvládáme včas zapínat a  vypínat 
mikrofony, umíme psát do  chatu, sdílet 
obrazovku, vypnout obrazovku (zvlášť když 
někdo ještě na  začátku snídá), ale chybí 

nám především kontakt s  našimi  kamará-
dy a přestávky. Doma u počítače už nás to 
některé moc nebaví a radši bychom si ráno 
přivstali a utíkali na několik hodin do školy. 
Doufejme, že se situace brzo vrátí k normá-
lu a  my budeme bez roušek trávit čas se 
svými kamarády.  (3. B)

Více času třeba na čtení
Na  online výuce jsme si hodně užili 

a  ještě si budeme užívat. I  když se to ně-
kdy sekalo, tak se to vždycky spravilo. Paní 
učitelka pro nás vymýšlí zajímavé úkoly. 
Na onlive výuce je například dobré, že jsme 
doma a máme daleko víc času na čtení kní-
žek. Doufám, že to brzy skončí a zase bude-
me sedět v lavicích.  (Anna, 5. B)

Ve škole se učí líp
Většina žáků se shodne na tom, že se jim 

ve škole učí líp. Mě učení doma baví. Ne-
musím vstávat tak brzo a spát můžu jít poz-
ději. Můžu si rozvrhnout, kdy si který úkol 
udělám, celý den mohu být v  pohodlném 
oblečení a ne v úzkých džínách. Když náho-
dou něco nevím, poradím se se sourozenci 
nebo večer s mamkou. Ale co mi opravdu 
chybí? Kontakt se spolužáky. (Antonie, 5. A)

Online je v pohodě, zabráníme 
koroně (Pavel N., 5. B)

Poté co jsme v září mohli chodit normál-
ně do školy, jsme v polovině října nastou-
pili opět na distanční výuku. Se zkušenost-
mi z jara pro nás již nebyl problém vpravit 
se opět do on-line výuky. Nikoho to úplně 
netěšilo, ale nebylo to pro nás už nic ne-

NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA HLAVOLAMU?

Jak ten čas letí…

Kdo je to před pár lety?

Komu patří? Kdo to ušil?Kdo valí nonstop na plné obrátky?

ONLINE – OfFLINE

2. A

2. B Anna, 3. B

Mikuláš, 2. A
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známého. Čím déle jsme však na distanční 
výuce, tím více si z ní děláme legraci. Zača-
li jsme si se třídou vymýšlet různá hesla, 
šprýmovné říkanky a  rýmovačky. Napří-
klad: Wi-fi je důležitá jako voda (Anežka B.) 
Nebo: Delší spánek - málo známek. (Zara 
Č.) Velmi vtipný se nám zdál výrok: On-li-
ne je prima – na  kameře není vidět rýma 
(Pavel K.). Pokud budeme v dálkové výuce 
pokračovat, jistě nás další napadnou. Le-
tos zatím platí: Na nový rok, bez roušky ani 
krok (Vašek S.).

Distančka
Na  dálku je to strašná nuda. Má to své 

výhody i nevýhody. Museli jsme si zvyknout 
na to, kdy máme jakou hodinu. Někteří to 
stále ještě neví. Ale tak strašné to zase 
není. A myslíme, že už k tomu není co do-
dat.  (Martina a Natálie, 6. A)

6. B propojena dráty
Po  letních prázdninách nás po  nějaké 

době zase postihla distanční výuka. Štěs-
tím jsme z toho zrovna nezářili.

Nejdřív to byla pohoda. Nemuseli jsme 
vstávat brzy ráno a připravovat se na šest 
hodin mučení ve škole. Za počítači a mobi-
ly jsme se také někdy zasmáli. Třeba když 
si jeden nejmenovaný Anonymous nechal 
zapnutý mikrofon a začala mu tam nadávat 
andulka. Většinou to i  přes různé trapasy 
byla nuda. Celý den jsme proseděli u kom-
plu a ani ven jsme nešli. Nakonec jsme to 
museli přežít a pořád to přežívat musíme. 
Ale vždy může být hůř.

Jak to vidíme my ze 7. A
Kdyby nevypukl známý vir, seděli by-

chom pravděpodobně teď ve škole a řeši-
li všichni spolu a bez roušky a v klidu, co 
do článků napíšeme. Každopádně doba je 
taková, jaká je, a všechno v životě se děje 
pro něco, takže na to pohlížejme pozitivně. 
Celkově naše třída vše zvládla velice dobře. 
Probíhalo to u nás následovně: Každý učitel 
je samozřejmě jiný a každý po nás vyžaduje 
něco jiného, ale věřím, že to mohl být pro 
spoustu lidí zásek, když se naučíte na po-
čítači jeden způsob (formátů, skenování, 
psaní testů atd.) a  další kantor vás chce 
naučit způsob jiný. Tak to sem tam nebylo 
nejjednodušší. Ale i  tohle se dalo vyřešit 
a když jsme k učitelům byli upřímní, ehm... 
slušně upřímní, dalo se s  nimi všechno 
prodiskutovat a napravit. Díky komunikaci, 
u nás dobré komunikaci, se dalo pokračo-
vat v učení a plnění úkolů snadněji. Bohu-
žel i každý žák je jiný, a proto to každému 
tak snadno nejde. Tohle je jedna velká 
nevýhoda. Učitelé jsou tu proto, abychom 
se učili s nimi, kdykoliv za nimi mohli dojít 
s něčím, čemu nerozumíme, a to přes dis-
tanční výuku nelze. Ano, napíšete učiteli 
zprávu o  tom, že potřebujete s něčím po-
moct, ale když potřebuje pomoct najednou 
více žáků, učitel někoho může přehlédnout. 
Do  toho může mít problémy s  technikou 
a také se mu zpráva může ztratit. Ve zkratce 
je daleko složitější mezi sebou komuniko-
vat při on-line výuce. Nevýhodou je také, 
když nemáte mikrofon nebo kameru, a mu-
síte komunikovat jinak přes chat atd. Nebo 
se k  úkolům nemůžete sami dokopat. Ale 
zpět k  pozitivní vlně. Fajn je, že když vám 
není dobře nebo jste nemocní, nemusíte 
dodělávat a zjišťovat, co se v hodině dělo, 
protože se i  tak připojit můžete z  domu. 
Taky si můžete udělat, jaký úkol chcete, kdy 
chcete, a je to daleko pohodlnější. Všechno 
máte při ruce a když nemáte náladu, může-
te dělat, co se vám zlíbí. Ne že by se úko-
ly neměly odevzdávat, ale když víte, že to 
zvládnete jindy, tak si na to prostě najdete 
čas jindy. A  na  konec bychom chtěli říct: 
I  když je tato situace sem tam nepříjem-
ná, musíme se s ní smířit, takže my i přes 
všechno, co se stalo, uzavíráme tento půl-
rok vesele a s úsměvem na tváři.

 (Zuzana, 7. A :)

Michaela A: Já distanční výuku trávím 
tak, že dělám úkoly, které nám učitelé za-
dávají, někdy je toho hodně, ale některé 
úkoly mě baví, např. když nám paní učitelka 
Hořavová dala únikovou hru na  procvičo-

vání. Raději bych byla ve škole, mám tam 
kamarády a také si myslím, že se nám tam 
lépe učí. Asi si říkáte, že doma se vyspíme, 
ale naše třída ta moc ne, každý den nám 
hodina začíná v osm hodin ráno. Pro mě má 
distanční výuka určitě nějaká pozitiva: 
peču, hraju hry, chodím ven, ale také se ně-
kdy podívám na  nějaký film. Vánoce jsme 
slavili jako každý rok, ale letos to bylo pře-
ce jen jiné, sice jsem dala dárky rodině, ale 
musela jsem je objednávat přes internet. Já 
se velmi těším, až se zase vrátíme všichni 
do školy. • Tereza: Distanční výuka mě moc 
nebaví. Ráda bych se už viděla se spolužá-
ky. A  taky jsem zvyklá se na  něco těšit – 
na výlet, exkurzi, divadlo – a to teď bohužel 
nemám. Moje plány se týkají maximálně 
toho, co budu mít zítra k obědu. Jinak je to 
ale v pohodě. K nám domů se zatím nedo-
stal covid, takže v  tomto ohledu jsme 
na  tom dobře. • Karolína: Distanční výuka 
je pro mě někdy obtížná, nahromadí se mi 
úkoly a  nestíhám je všechny plnit. Přijde 
mi, že každý den nad tím strávím více času 
než ve  škole. Když nevím, mám internet, 
takže udělat některé úkoly není tak těžké. 
Nebaví mě dělat prezentace do zeměpisu, 
protože zaberou příliš mnoho času. Vánoce 
jsem strávila doma s  mámou a  tátou 
a  na  Nový rok jsme jeli navštívit babičky. 
Chybí mi kamarádi. • Martina: Na distanční 
výuku už jsem si za tu dobu zvykla a nevadí 
mi, jen mi chybí spolužáci. Nemusím tak 
brzy vstávat a můžu mít vedle sebe svého 
domácího mazlíčka a  trávit tak s ním více 
času. Vánoce jsem si užila, ale chybělo mi 
setkání s prarodiči. Také mi velice chybělo 
rozdávání vánočních dárečků ve  třídě se 
spolužáky. Doma se nenudím a svůj volný 
čas trávím na vycházkách se svým pejskem 
a  věnuji se svým koníčkům. • Petra: Dis-
tanční výuku už neprožívám tak v pohodě 
jako dřív. Způsob učeni mně celkem vyho-
vuje. Jsem ráda, že si můžu rozvrhnout prá-
ci dle mých možností a mám lepší koncen-
traci než v učebně plné žáků. Naučila jsem 
si rozvrhnout práci a  lépe plánovat. Chybí 
mi nejen kamarádi, ale i  obecně kontakt 
s  lidmi. Letošní Vánoce byli jiné. Chodili 
jsme hodně na vycházky a neměli jsme to-
lik návštěv. Jediný, s kým se teď stýkám, je 
vlastně jen rodina. • Adam: Distanční výuku 
trávím tak, že ráno vstanu hodinu před on-
line hodinou, abych si stihl nachystat před-
měty na  vyučování. Pak zkouším stihnout 
snídani, ale ještě se mi to nepovedlo. Nej-
horší je to vstávaní, protože když jsem vstá-
val do školy, tak mě vždycky probrala cesta 
tam, ale teď jsem na  první online hodině 
trochu mimo. Baví mě, když se učitelé 
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na něco ptají a nikdo jim neodpoví. Odpo-
čívám první dvě hodiny po  výuce, a  to se 
i trochu nudím. Doma je to jak na minovém 
poli, vždycky musím bojovat o  své místo 
s  nejlepším signálem a  nejpohodlnějším 
křeslem. Covidové Vánoce jsme strávili 
v okně a zpívali s naší ulicí koledy, pak jsme 
si dali večeři a  rozbalili dárky. Chybí mi 
kontakt s lidmi, moji přátelé a samozřejmě 
škola. • Richard: Na online výuce mě nejví-
ce baví, že to je na počítači a nemusím tak 
brzy vstávat. Vyhovuje mi přístup učitelů 
k žákům, ale vadí mi časté problémy s tech-
nikou. Doma je veselo hlavně s  mladší 
sestrou. I  přes covid jsem Vánoce  strávil 
s rodinou. • Sebastian: Distanční výuku trá-
vím jednoduchým koloběhem:  spánek, 
škola, nicnedělání a umírání na posteli při 
seriálech a  anime. Celkem mi vyhovuje 
fakt, že nemusím vstávat v  šest ráno, ne-
musím se převlékat a  dělají se mi úkoly 

jednodušeji a  můžu si to v  klidu rozvrh-
nout, ale nevýhoda tohoto je, že jsem ně-
kdy líný se vůbec zvednout a něco udělat. 
Doma je to doslova katastrofa, protože se 
začínáme hádat furt a kvůli úplným hlou-
postem, jako je např. neumyté nádobí nebo 
špatně uklizený pokoj. Ale Vánoce nepro-
běhly až tak špatně, spíše naopak. Bylo to 
zvláštní a  jiné v  tom dobrém smyslu. Ale 
i  po  všech těch „výhodách“ mi chybí ten 
normální život (chození normálně ven 
i do školy a navštěvování obchodů apod.). • 
Lucie: Distanční výuka mi nevadí. Mám více 
času na čtení a další své záliby. Myslím si, 
že učivo zvládám. Jediné, co mi nevyhovuje, 
je časté sekání počítače a také to, že nepo-
tkávám své kamarády naživo. Nudit se 
nestíhám, ale knihy už dochází, proto jsem 
se dala na malování. Vánoce a Silvestr jsme 
strávili jako každý rok na  horách. Změna 

byla v tom, že se nemůže lyžovat. Chybí mi 
schůzky s mou bývalou spolužačkou a zá-
roveň mou nejlepší kamarádkou. • Robin: 
Distanční výuku trávím doma, vyhovuje mi 
učení na dálku, protože si vše můžu rozvrh-
nout podle sebe. Někdy mi vadí, že se toho 
sejde moc naráz a mám pocit, že to nemůžu 
stihnout. Doma se moc nenudím, ve svém 
volnu hraji na  PC, takže mi nic nechybí. 
S kým chci, s tím jsem v kontaktu. Nálada 
panuje všelijaká, sem tam klid, sem tam je 
to doma díky této situaci vyhrocené. I přes 
to všechno jsme měli Vánoce klidné a po-
hodové. • Lukáš: Na distanční výuce mi vadí 
to, že spousta lidí si opíše správné odpově-
di a  dostane jedničku zdarma, zatímco ti, 
co jsou poctiví, tak dostanou horší známku. 
Díky distanční výuce mě začal bavit český 
jazyk, protože učivo, které se probírá chá-
pu. Nebaví mě dějepis a matematika. Když 
odpočívám, poslouchám většinou relaxač-
ní hudbu. Covidové Vánoce jsem strávil vět-
šinou u televize s vánočními pohádkami. • 
Kateřina: Od  minulého roku už se učíme 
distančně. Někomu tato forma výuky vyho-
vuje, jiní by zase rádi měli prezenční výuku. 
Na distanční výuce mi asi nejvíce vyhovuje, 
že mám větší klid na  práci. Nejsou kolem 
mě třídní dravci, kteří mě občas znervózňo-
vali. Naopak jako nevýhodu vidím, že nám 
paní učitelka nemůže učivo vysvětlit osob-
ně ve třídě. Během této doby píšeme méně 
testů, což je docela super. Bohužel komuni-
kace se spolužáky přes Google Meet až tak 
zábavná není. Bylo by daleko lepší se s nimi 
zase potkávat ve třídě a o přestávkách pro-
bírat naše témata. A  jak se při distanční 
výuce bavíme doma? Hrajeme s  rodinou 
společenské hry, skládáme puzzle nebo se 
díváme na filmy. Pod stromečkem také ně-
jaké hry či puzzle byly. „Covidové“ Vánoce 
se od normálních moc nelišily, jen s jednou 
výjimkou. Nepořádali jsme každoroční se-
tkání rodiny, ale pouze jsme si zavolali přes 
videohovor. Doufám, že nás covid-19 již 
brzy opustí a my se budeme moci opět vrá-
tit do  školních lavic. • Aneta: Jak probíhá 
moje distanční výuka: vstanu v  7:30 a  jdu 
vyvenčit moji fenku Bonnie a pak se připo-
jím na distanční výuku. Vyhovuje mi, když 
při online výuce nemusíme mít zapnutou 
kameru. Nevyhovuje mi krátký čas online 
výuky (protože nestihneme skoro nic prob-
rat). Baví mě únikové hry, které nám zadala 

paní učitelka Hořavová. Nebaví mě vytvářet 
prezentace do zeměpisu.  Odpočívám, když 
se dívám na Netflix. Panuje u nás dobrá ná-
lada. Covidové Vánoce jsme strávili s rodi-
nou. • Michal: Distanční výuka mi vyhovuje, 
protože si můžu rozvrhnou, kdy si udělám 
jaký úkol, můžu během hodiny jíst a  pít. 
Vadí mi, že když potřebuji něco vysvětlit, 
tak to obvykle nepochopím tak dobře jako 
ve  škole. Nejvíc mě štve, že nebyl takový 
ohňostroj, jak je vždycky. • Sylva: V distanč-
ní výuce mi vyhovuje čas, protože úkoly 
mám na celý týden. Když něčemu nerozu-
míme nebo něco nevíme, přeskočíme to 
a můžeme to udělat později. Taky mi vyho-
vuje, že nemáme písemky a když už, tak to 
jsou jen nějaké malé opakovací testíky. Co 
je asi nejlepší, je to, že můžeme všichni 
vstávat za 5 minut 8 a všechno stíháme. Co 
mi naopak nevyhovuje? Ne vždy je dobré 
připojení a někdy se mi to seká, když něče-
mu nerozumím, sice můžu komukoli na-
psat, ale na druhou stranu je lepší, když mi 
to učitelé vysvětlí ve škole. Často se nudím 
a  chtěla bych jít do  školy konečně i  bez 
roušek, ale jsem skoro každý den aspoň 
na chvíli venku, a to mě naopak zase baví. 
Mám i mladšího bratra, takže to má mamka 
asi nejtěžší a musí se učit i s ním. Vánoce 
byly dobré. Hodně jsem si odpočinula 
od školy a strávila jsem je s rodinou. Roz-
dali jsme si dárky i  mezi kamarády. Sice 
jsme letos nebyli v Brně na trzích, ale Váno-
ce jsem si užila. Už se moc těším, až se vrá-
tíme zpátky do školy.

Udržet pozornost doma 
je prakticky nemožné

Distanční výuka v 8. A probíhá stejně jako 
minulý rok. Jediná věc, která se změnila je, 
že jsme se před Vánoci každý druhý týden 
vraceli do školy, kde učitelé neměli problém 
nám dát pět písemek každý den. Na druhou 
stranu jim to nemůžeme mít za zlé, proto-
že jsme se do  karantény dostali na  začát-
ku roku, tudíž jsme neměli žádné známky. 
Co se týče samotné online výuky, někdy to 
bylo peklo, někdy to bylo lepší než ve škole. 
Jedna z hlavních nevýhod je, že udržet po-
zornost jen na  obrazovce je nadlidský vý-
kon, protože sedět ve škole, kde jsou akorát 
nějaké pomůcky k výkladu, a  sedět doma, 
kde máte tolik věcí, které mohou odlákat 
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Tak už víme, kudy z nudy
Když jsme se probírali příspěvky do naší 

básnické soutěže, tentokrát na téma Kudy 
z nudy aneb Hackni nudu, přemýšleli jsme, 
jestli ten počet osmnácti textů a obrázků 
je způsoben tím, že se prostě nenudíte, 
máte pořád co dělat a na psaní nějakých 
básniček se času nedostává, nebo jestli 
je to tak hrozné, že už si nevíte rady, jak 
se nudy zbavit a místo abyste s tím něco 
udělali, tak se prostě nudíte dál. Nicméně 
ti, kteří vědí, jak zatočit s nudou, a chtě-
li poradit i  ostatním, si zaslouží velkou 
gratulaci, že i  přes nekonečnou on-line 
výuku a neveselou dobu našli čas a chuť 
a  nudu zahnali. Tady si můžete přečíst 
práce, které porota vyhodnotila jako nej-

lepší. Jakmile nám to situace dovolí a zase 
se potkáme ve škole, budou jim předány 
i zasloužené ceny! 

Jarmila Hořavová a spol.

1. místo
Karanténa
Lukáš, 9. B

V posteli celou noc jenom tak ležím,
nemůžu spát a do stropu hledím.
Když pak u Meetu vždy ráno sedím,
co po mě učitel chce, vůbec nevím.
Celé dny pořád jen s úkoly trávím,
venku se pod rouškou pomalu dávím.
Občas, když relaxuji, tak filmy se bavím,
snad to nějak zvládneme, v tom stavu ka-
ranténním.

2. místo
Co mám dělat?
Antonie, 5.A

Nudu tu já dobře znám,
vždy nevím, co dělat mám.
Myslím, myslím, ale nic.
„Co mám dělat? Do prčic!“

Básnit, tančit nebo psát?
To radši zas půjdu spát.
Tak co mám dělat jiného?
Nenapadá mě nic dalšího.

A co třeba sportovat?
To zas radši malovat.
A co třeba procházka rodinná?
Na to jsem zas moc líná.

vaši pozornost, se nedá srovnávat. Naopak 
velká výhoda byla práce s programy jako je 
Word, Powerpoint atd., které nám jednak 
práci ulehčily a taky jsme se zlepšili v jejich 
používání, které se nám bude hodně hodit 
i do budoucna. Nakonec to teda nebylo tak 
strašné a už jsem zvědavý, co nám přinese 
další pololetí.  (Marek, 8. A)

8. B za obrazovkou
Nastal začátek školního roku, normálně 

jsme nastoupili do  školy. Stihli jsme jet 
na  vodu, kterou jsme si užili, jenže chví-
li potom se nám školy zavřely a  fungovali 
jsme přes internet. Nejdřív to všichni cel-
kem zvládali, ale časem se vše nakupilo. 
Někdo to stíhal a někdo ne, ale pro všechny 
to bylo dle mého názoru náročné. Naučili 
jsme se nějak fungovat. V online hodinách 
polovina lidí leží v  posteli. Kdo by nele-
žel, když má možnost, že? Už jsme dělali 
pár prezentací, testů a různých dotazníků. 
A  v  tuto chvíli se nikomu do  té školy už 
nechce, protože bychom psali hrozně moc 
testů. Ráno vstáváme na online hodiny, pak 
chvilka učení, občas nějaké úkoly a  poté 
volno. Závěr zní: Někdo zvládá víc a někdo 
méně.  (Natálie, 8. B)

Utrpení online
Online hodiny mě moc nebavily, někdy 

na  nich byla opravdu příšerná nuda. Zato 
někdy se opravdu celá třída smála. Hodi-
ny vypadaly spíše jako vyvolávání duchů. 
Paní učitelka Hořavová vyvolala: „Takže 
třeba Ondra“. Ondra se ozval po pěti minu-
tách: „Jsem tu, kde jsme“? V hodině češtiny 
se Viktor omylem ozval a  řekl: „Nevim to, 
vole“, a  paní učitelka Markusová odvětila: 
„Vole“:). Bylo to v tu chvíli velice vtipné. Při 
hodině matematiky s panem učitelem No-
vákem jsem si omylem, po přečtení správ-
ně odpovědi těžké lineární rovnice, nevyp-
la mikrofon a začala jsem přímo v hodině 
„vajbovat“ na  písničky od  One direction:). 
Slyšeli to úplně všichni, ale nakonec to bylo 
vtipné. Nejhorší ale byly testy se zapnutými 

kamerami. Všichni vypadali jako medvědi 
v zimním spánku. Po těch špatných znám-
kách z online hodin jsem si to museli opra-
vovat ve škole a nebylo to vůbec lehké.

 (Adéla, 9. B)

Zpětná vazba žáků 2. stupně 
na distanční výuku v 1. pololetí

Polovina žáků druhého stupně měla 
možnost se v rámci hodnocení a sebehod-
nocení v  předmětu český jazyk vyjádřit 
k  distanční výuce, která pro ně již nebyla 
úplnou neznámou a mohli při ní zužitkovat 
své zkušenosti z loňského jara. Jaké posu-
ny vnímají u  sebe i  u  vyučujících? Krátké 
zhodnocení Vám přinášíme v následujících 
řádcích. 

Všichni žáci hodnotí svůj přístup k  dis-
tanční výuce jako lepší, než tomu bylo 
na  jaře. Pokud bychom se měli podívat 
na  pořadí technického vybavení, které jim 

v  tomto pololetí chybělo nejvíce, tak je to 
mikrofon, následuje kamera a  rychlejší in-
ternetové připojení. Někteří žáci si přejí 
rychlejší počítač anebo svůj vlastní, aby 
se na  něm nemuseli střídat se sourozen-
ci nebo rodiči. Žáci naší školy se většinově 
shodli na tom, že se naučili mnohem efek-
tivněji využívat různé počítačové progra-
my a  aplikace, které jim usnadnily výuku. 
Všem zmíněným dominuje aplikace Kami, 
která jim umožnila úpravu jakéhokoli do-
kumentu. Více jak polovina žáků se pak 
shodla na  tom, že se naučili rychleji psát 
na klávesnici a udělat si pořádek na ploše 
počítače, případně na  svém Google disku. 

V rámci procvičování učiva si více než 30 % 
ze všech dotazovaných aktivně vyhledávalo 
různá online cvičení. A jak vnímali svůj pří-
stup k online výuce? Jedna třetina žáků se 
přiznala k tomu, že ne vždy dávají na online 
hodinách maximální pozor. Mají otevřená 
jiná okna, kde surfují, chatují s  kamarády 
nebo dodělávají úkoly do jiných předmětů. 
Nejčastější důvody, proč tomu tak bylo, uvá-
děli, že je hodina nebavila, vysvětlovalo se 
to, co už chápali, nebo naopak látce nero-
zuměli vůbec. Když žáci a žákyně naší školy 
porovnávali schopnost vlastní organizace 
distanční výuky, opět ji vnímali stejně, nebo 
lépe, než jak se jim organizace práce dařila 
na jaře. Nejčastějším důvodem byl problém 
s nalezením systému, jak si práci organizo-
vat, malá pevná vůle se do plánování vůbec 
pustit a rozdílný systém zadávání úkolů vy-
učujícími. Několikrát se objevil i  stesk nad 
velkým množstvím úkolů. Nejlépe se dis-
tanční výuka organizovala těm, kteří si vedli 
speciální sešit s  termíny, který pravidelně 
kontrolovali. Někteří si tento sešit převed-
li do  elektronického kalendáře, který měli 
v mobilním telefonu, a tudíž stále při sobě. 
Třetina žáků také uvedla, že většinu úkolů 
odevzdávala na poslední chvíli nebo s drob-
ným zpožděním. A co žáci navrhují vyučují-
cím, aby je hodiny více bavily a pomohlo jim 
to i při organizaci práce? V odpovědích nej-
častěji zaznívaly tyto 3: Používat prezentace 
nebo jiné aplikace, kde látku uvidíme. Sjed-
notit zadávání úkolů v  Google Classroom, 
aby nemuseli pro každý předmět hledat jiný 
systém evidence svých povinností. Vymyslet 
aktivity, ve  kterých budou moci pracovat 
ve skupinkách, aby mohli více komunikovat 
mezi sebou. Někteří by i rádi nahrávky ho-
din uložené v Google Classroom pro případ, 
že nejsou na  hodině nebo mají problémy 
s  připojením. Jak vidno, distanční výuka 
žáků na naší škole zaznamenala očima žáků 
posun k lepšímu, ale pořád je na čem pra-
covat. A i když všichni pevně doufáme v brz-
ký návrat do  lavic ve  standardním režimu, 
pojďme společně zapracovat na tom, co lze 
zlepšit ve zbývajících týdnech distanční vý-
uky.  (p. uč. Martin Chomča)

ONLINE – OfFLINE

básnická soutěž

Michaela, 8. B
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Noví muži v řadách našich pedagogů
Palbě nemilosrdných otázek tentokrát 

čelí dva muži, kteří posílili řady našeho 
pedagogického sboru docela nedáv-
no. Matematik Michal Novák nastoupil 
v  loňském školním roce, češtinář Martin 
Chomča letos. Co je spojuje? Například 
netradiční forma výuky. A oběma se taky 
na naší škole líbí.

Dobrý den pane učiteli. Doufám, že si na-
jdete chvíli na zodpovězení těchto pár otá-
zek. Děkuji za váš čas.  Ondřej, 9. B

A vidíte, že pan učitel si čas našel.

Chtěl jste být vždy učitelem?
„Ne. Poté, co jsem opustil myšlenku být 

traktoristou nebo kosmonautem, jsem váž-
ně uvažoval o  vyšetřovateli u  kriminální 
policie. „Šílený“ nápad být učitelem ma-
tematiky mě napadl až ve  třetím  ročníku 
gymnázia.“

Proč jste chtěl učit na naší škole?
„Já jsem ani nechtěl, to chtěl pan ředitel 

Pětivlas. Nicméně to bylo asi mé nejlepší 
(profesní) rozhodnutí v životě.“

 

A co třeba si spolu
zahrát nějakou deskovou hru?
Už se mi nechce přemýšlet,
prostě budu jen tak ležet.

3. místo
Radovan, 5. A 
Nuda je hrozná, ale je na ni řešení

Když se nudím, nemám co dělat, ale mám 
na to řešení. Můžete jít ven s kamarády, ven 
na  procházku, když prší hrát deskové hry 
nebo být na počítači. Možností je několik, 
stačí se postarat o to, aby se to domluvilo.

Já bydlím v  Hostěnicích a  rád chodím 
k lesnímu baru a tam si kdyžtak mohu něco 
koupit, třeba pití anebo nějakou sladkost. 

Dobrým nápadem je navštívit i  babičku 
s dědečkem a jít i s nimi na procházku.

Možností je několik a  to znamená, že 
nudě se dá vyhnout!

4. místo
Jak na nudu: návod
Pavel, 5. A

Vstaňte pravou nohou, nikoliv levou
Rovnou se převlečte do pohodlného oble-
čení
Připravte si a vychutnejte vaši snídani
Očistěte si zuby
Přečtěte si knížku
Udělejte práci do školy
Běžte si uvařit oběd
Po obědě si lehněte na 1-2 hodiny
Po odpočinutí se běžte projít
Zahrajte si na váš oblíbený hudební nástroj 
nebo si zazpívejte
Dodělejte případně rozdělané úkoly
Zahrajte si nějakou stolní hru s rodinou
Věnujte se nějaké sportovní aktivitě

Připravte si výtečnou večeři
Převlečte se do nočního oblečení
Zhlédněte nějaký dobrý film
Očistěte si zuby
Popřejte si dobrou noc
Nachystejte se na další den
Zalehněte do postele
Přečtěte si vaši oblíbenou knihu
Zhasněte světlo a sněte jen o tom nejlep-
ším
Pomalu usínejte
Závěrem:
Až ti bude nejsmutněji,
vzpomeň si na svoje kamarády,
kteří tě mají nejraději.
dělej dobré skutky,
nikdy nespěchej,
života si užívej.
A jen si v hlavě zazpívej
svou oblíbenou píseň.

5. místo 
Báseň o nudě
Klára, 5. A

Co je nuda, vlastně nevím, 
protože já ráda tvořím. 
Stříhám, lepím, maluju

a výrobky skladuju. 
Můj pomocník internet, 
nápad je tu teď a hned. 
Vždy mi dobře poradí, 
od nudy mě odradí.
Můžem chodit na procházky, 
rodině se věnovat,
zahrátt si Dostihy-sázky,
nebo si jen povídat.
Třeba napsat svoje knížky
a vymýšlet básničky, 
navštěvovat různé kroužky, 
rozmazlovat mazlíčky.

6. místo
Michal, 5. A 

7. místo
Nuda
Amy, 5. A
Víš, co je to nuda?
Nuda, to je zrůda!
Když se od ní nakazíš,
jsi brzo v nesnázích.

Nevíš, co máš dělat?
Třeba si s kamarádem zavolat.
Uklidit si v pokoji,
dodělat chybějící úkoly.

básnická soutěž

Takhle zahání nudu Barča z 8. B

Radovan, 5. A

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

Ja skvělé, mít nadhled
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Co se vám na naší škole líbí?
„Nejvíc paní zástupkyně Šimková a paní 

učitelka Kubáňová. Výborně se s nimi spo-
lupracuje. V tomto ohledu není k zahození 
ani pan ředitel Pětivlas. Dále musím přidat 
i ostatní kolegy a několik, asi 35 deváťáků.“

Jste znám tím, že učíte trochu odlišným 
způsobem. Proč vás napadlo takhle učit?

„Protože to zkrátka jinak neumím :-) 
Vždycky jsem byl rebel, do  všeho vrtal 
a  snažil se realizovat nemožné. Podle mě 
by měl každý z  nás hodně studovat, pře-
mýšlet o tom, co dělá, proč to dělá a jak to 
dělá. Jsem zkrátka učitel a snažím se dělat 
svou práci co možná nejlíp.“

Jak rád trávíte svůj volný čas?
„Teď s manželkou. Ale baví mě to! Kromě 

toho se snažím udržel své tělo i mysl v dobré 
kondici. Takže sportuji (tenis, lyže, ricochet 
a  turistika), stále studuji (pedagogika, evo-
luční psychologie, teorie her a memů, kvan-
tová fyzika) a luštím netradiční sudoku.“

Co si myslíte o online výuce?
„Lepší něco než nic. A všechno špatné je 

k něčemu dobré.“

Nahradí někdy online výuka tu prezenční?
„Určitě doplní, doufám však, že nikdy ne-

nahradí. Vždy je (a bude!) lepší dělat všech-
no „naživo“ než jen ve „virtuálním světě“.“

Pan učitel Martin Chomča je na  naší 
škole od  září. Jako náš třídní nás uvítal 
u šaten v zeleném kostýmu vodníka. Kos-
tým odložil při vstupu do třídy a v našem 
online rozhovoru jsme se pokusily odha-
lit i něco více z jeho života. 

Proč jste se po tak dlouhé době rozhodl 
vrátit do školství?

„V  zaměstnání, kde jsem pracoval jako 
ředitel, jsem v době jarního uzavření škol 
měl možnost vidět, jak probíhá distanč-

ní výuka dětí mých kolegyň (nejednalo se 
o naši školu, pozn. redakce). Schválně jsem 
si sedl do učebny, kde jsem zpovzdálí sle-
doval výuku češtiny, a uvědomil jsem si, že 
i  když jsem téměř 13 let pryč ze školství, 
moc se toho nezměnilo. A když jsem si pak 
uvědomil, že i  vzdělávání dospělých bude 
probíhat minimálně do  konce roku pře-
devším v  online podobě, což je mnohem 
náročnější než u dětí, rozhodl jsem se pro 
návrat za katedru. Od  třetí třídy jsem snil 
o tom, že budu učitel, a na jaře jsem ucítil 
ideální impuls k tomuto snu vrátit.“ 

Proč jste šel na právě na naši školu? 
„Ve  chvíli, kdy jsem začal s  myšlenkou 

na  návrat koketovat trochu více, musel 
jsem si zjistit, jestli je o  češtináře, který 
pracoval přes deset let v soukromém sek-
toru, zájem. Aktualizoval jsem si tedy ži-
votopis a umístil ho na stránky, které jsou 
takovou burzou učitelů v  Jihomoravském 
kraji. A čekal…“

Dlouho?
„Ještě ten samý den mi přišlo asi 5 na-

bídek na  osobní setkání. Všechny z  Brna 
a jedna právě z Mokré. Tak jsem všem po-
slal svůj kompletní životopis i  s  motivač-
ním dopisem, kde jsem všechny upozorňo-
val na to, aby se nelekli, když uvidí, že jsem 
delší dobu pracoval jinde.“

 
A jak ředitelé reagovali? 
„Mile mě překvapilo, že jsou rádi, že se 

chci vrátit do školství. Tak jsem se se vše-
mi domluvil na  osobních setkáních nebo 
na pohovoru přes skype.“

 
Ale pořád jste neřekl, proč jste si tedy 

vybral naši školu?
„Řekl bych to trochu jinak. Nejdříve si 

pan ředitel vybral mě a já jeho nabídku rád 
přijal. Svého rozhodnutí rozhodně nelituji. 
Tak doufám, že nejsem jediný, kdo nelituje 
(se smíchem, pozn. redakce). Moc se mi tu 
líbí.“

 
Několikrát jste mluvil o tom, že jste více 

než deset let pracoval v soukromém sek-
toru. Kde konkrétně to bylo? 

„Začínal jsem jako lektor prodejních 
dovedností pro realitní makléře. A  u  lek-
torování kurzů pro dospělé jsem zůstal 
až do  roku 2016, kdy jsem dostal nabídku 
na pozici personálního ředitele v Aqualan-
du Moravia.“

Když jsme se bavili o  škole v  příro-
dě a  o  cestě vlakem, mluvil jste i  o  práci 
ve Student Agency a RegioJetu.

„To je pravda. Tři roky jsem tam vedl 
menší tým lektorů a  personalistů, se kte-
rým jsme měli na  starost výběr a  výcvik 
nových stevardů do  žlutých vlaků a  auto-
busů.“

 
Co vlastně dělá lektor? Co jste učil do-

spělé? 
„Specializoval jsem se na tzv. soft skills 

(měkké dovednosti, pozn. redakce). Kon-
krétně jsem dospěláky učil to, jak komu-
nikovat mezi sebou, jak spolupracovat, 
jak motivovat a vést podřízené a dávat jim 
zpětnou vazbu. Nebo také to, jak řešit kon-
fliktní situace nebo vyjednávat.“

Zpětná vazba? To jste jim dával vyplňo-
vat zpětnovazební dotazníky jako nám? 

„Tak nějak. Spoustu věcí, které jsem 
učil dospělé, nyní aplikuji i  při výuce vás, 
mládežníků. Uvědomil jsem si, že když 
se základy těchto „soft skills“ naučíte už 
na  základní škole, využijete je úplně stej-
ně a v určitých situacích i více než klasické 
učivo.“

Třeba? 
„Když jsem pracoval v Aqualandu, často 

jsem se setkával s tím, že brigádníci, kteří 
byli jen o  pár let starší než vy dvě, začali 

zmatkovat, když se jim něco nedařilo. Jed-
nou se rozbila – zasekla automatická myčka 
a manažerka provozu byla na druhé straně 
areálu a zapomněla si mobil právě v myčce. 
6 brigádníků se nedokázalo rozhodnout, 
co udělat. Nedokázali si navzájem pomoci, 
poradit. Báli se zeptat jeden druhého, aby 
nevypadali hloupě. Báli se cokoli navrh-
nout, aby jejich nápad, pokud by se ukázal 
jako špatný, na  ně nevrhl špatné světlo. 
Nebo situace, kdy 15letý klučina chtěl dě-

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

Turistika, moje láska

Nepadám často, ale když už, tak už

Londýn – nejoblíbenější město

Jeden z pedagogických vzorů – profesor Snape
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Distanční výuka výchovy k občanství, 2. stupeň
Pachatelé dobrých skutků
Zadání
1.  Zlepši někomu náladu. Řekni nebo napiš 

někomu něco hezkého. (6. AB)
2.  Dej někomu dárek. Vytvoř a  věnuj něco 

drobného pro radost. (7. AB)
3.  Splň si nějaké přání. Udělej něco dobré-

ho pro sebe. (8. AB)
4.  Není nic hezčího než k něčemu být. Udě-

lej dobrý skutek. (9. AB)
5.  Usměj se na  sebe do  zrcadla. Někoho 

nebo něco obejmi. (všichni)

6. AB
Napsala jsem kamarádce, co všechno pro 

mě znamená, že si život bez ní nedovedu 
představit. Byla moc ráda a  řekla mi, že to 
má stejně. … Zavolal jsem dědovi přes video-
hovor. Byl moc rád, protože se kvůli pande-
mii nemůžeme vidět. … Řekla jsem mamce, 
že je nejlepší máma na světě. Objala mě. … 
Rozdělil jsem se se ségrou o sušenky. Řek-
la jééé, díky. … Brácho, jsi nejlepší hráč hry 
conquerol´s Blade. Aha. Super. ... Pustil jsem 
babičce a  dědovi nejlepší hlášky z  českých 
komedií na youtubu. Hrozně se smáli. … Řekl 

jsem babičce, že uvařila dobrý oběd. Měla 
radost. … Řekla jsem tátovi, že ho mám ráda. 
Děkuji, já tebe taky. … Řekla jsem kámošce, 
že jí to sluší. Usmála se. … Řekl jsem kámo-
šovi, že je borec. Řekl, vím, vím:-) … Řekla 
jsem mámě, která měla moc práce, Dej si nu-
gátek a bude to lepší. Dobrý nápad!

7. AB
Položila jsem v  Praze malovaný kamí-

nek a našla ho malá holčička. … Namaloval 
jsem mámu. Měla radost a dala si obrázek 
na  ledničku. … Upekla jsem prarodičům 
perníčky, hned jsou ty Vánoce blíž. … Uplet-
la jsem tátovi korálkový přívěšek na klíče. 
Poděkoval mi. ... Uvařila jsem našim veče-
ři. Měli radost. … Dala jsem ségře růžové 
srdíčko s textem: Mám tě moc ráda. Řekla 
jééé děkuju. … Složila jsem babičce básnič-
ku. Byla šťastná a moc se jí líbila. ... Vyrobi-
la jsem kámošce něco, co když rozbalí, má 
tam něco. Řekla, ty jsi nejlepší, děkuji moc.

8. AB
Začal jsem běhat a  cítím se skvěle. …

Koupila jsem si korektor a je to skvělý, mám 

zakryté všechny pupínky.-) … Zhubnu. Ještě 
jsem nezhubla, ale z rozhodnutí mám dobrý 
pocit. ... Koupila jsem si čokoládu a zvedla 
si náladu. … Dokopala jsem se k  dodělání 
úkolů v Google Classroom a jsem za to vel-
mi ráda. … Chytl jsem venku malou žabku 
a mám ji v pokojíčku v akvárku. Žere cvrčky 
a koupe se v bazénku. Zvítězil jsem nad na-
šima. Nechtěli ji a nakonec ji mají rádi. … Je-
den den jsem si dala úplnou pauzu od uče-
ní. Super. … Dal jsem si kofolu a bylo mi fajn. 
… Koupila jsem si knížku, kterou jsem si 
přála. Když ji, čtu jsem šťastná. … Procház-
ka v  lese byla skvělá. … Rozhodl jsem se, 
že udělám něco, co k něčemu bude. A jsem 
nadšen. … Konečně jsem dočetla dlouho 
nedočtenou knihu. Dopadlo to dobře, takže 
dobrý. … Koupila jsem si nové tričko. Jsem 
z něj nadšená. Bylo za dobrou cenu a cítím 
se v něm skvěle. … Snědla jsem celou čoko-
ládu. Mňam. … Koupil jsem si World of War-
kraft. A mám co hrát. … Šla jsem si zacvičit 
a byl to osvěžující pocit.

9. AB
Pomohl jsem sousedce s  nákupem 

a  jsem na sebe hrdý. … Uklidila jsem celý 

lat vodní hlídku a kontrolovat návštěvníky 
u tobogánů, a ve chvíli, kdy se na něj obořil 
nějaký dospělý, tak mu neřekl ani půl slova 
a rozbrečel se. A takových zážitků a příkla-
dů bych mohl vyprávět spousty.“

 
Dost o  práci. Máte vůbec nějaký volný 

čas? Koníčky?
„Jsem workoholik, mým koníčkem je má 

práce. Kromě základní školy ještě pomá-
hám mému bývalému zaměstnavateli řídit 
vzdělávací projekty a poslední dva měsíce 
mě pohltila tvorba únikových her z češti-
ny pro distanční výuku. Ale ve skříni se mi 
válí tenisová raketa, in-line brusle, taneční 
boty i  sálové kopačky. Hokejovou výzbroj 
už nemám, ale hokej, především ten litví-
novský, u mě bude vždy na prvním místě. 
A nesmím také zapomenout na živé turna-
je v pokeru.“

A jako češtinář nečtete? 
„To není koníček, to je duševní hygiena. 

Takže ano, čtu.“
 
A Váš oblíbený žánr? 
„Podle nálady. Miluji detektivky od  Jo 

Nesbo, a protože jsem věděl, že se vracím 
do školství, vrátil jsem se i  já k oddecho-
vé young adult literatuře ze školního pro-

středí. A tady u mě vedou Becky Albertalli, 
John Green a David Levithan.“

 
Během online hodiny jste nám ukazoval 

vašeho kocoura. Máte ještě nějakého maz-
líčka?

„Jen to ne! Můj kocour Samuel mi boha-
tě stačí. Dostal jsem ho jako dárek. Prv-
ních 10 dní bydlel on u mě a dalších 10 let 
bydlím já u něj. Musíte uznat, že při takto 
rozdaných kartách není místo pro nikoho 
jiného.“

Máte nějaké životní motto?
„Dlouhá léta se řídím pravidlem, že 

i malý krok je pohyb vpřed. A od září dělám 
všechno pro to, #abytobavilovšechny.“

Google meet rozhovor vedly a do písemné 
podoby zpracovaly Natálie a Martina z 6. A.

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

napsali naši

Ve volném čase přednáší i dospělým

Amy, 5. A David, 5. A Michal, 5. A Radovan, 5. Ame
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obývák a kuchyň a dobrý. … Pomáhal jsem 
babičce v  práci. Měl jsem radost, protože 
mě chválily její kolegyně. … Šel jsem na za-
hradu pohrabat listí. Opustil mě pocit, že 
jen celý den sedím u komplu a jsem k niče-
mu. … Pomohl jsem kámošovi s úkoly. Cítil 
jsem se důležitě. … Chodím babičce na ná-
kup, aby teď nemusela mezi lidi. Jsem ráda, 
že můžu pomoct. ... Pomohla jsem se se-
střenkou starým lidem s  těžkými taškami. 
Cítím se jako hrdina. … Pomáhám spolužá-
kům se školou. Je hezký pocit, že se na mě 
můžou spolehnout. … Uklidila jsem dědovi 
byt. Byla jsem z toho unavená, ale stálo to 
za to. Hlavně jsem měla dobrý pocit z toho, 
že měl děda radost. … Uklidila jsem zablá-
cenou předsíň a byla jsem na sebe pyšná. … 
Udělala jsem mamce večeři a bylo to krás-
ný. … S jednou babičkou bydlím a té pomá-
hám vždy, když potřebuje. S druhou se vi-
dím málokdy, tak jsem se rozhodla, že za ní 
pojedu, zeptat se, jestli něco nepotřebuje 
a popovídat si, aby nebyla pořád tak sama. 
Byla moc ráda, že jsem se stavila. Udělali 
jsme nějakou práci a  pak si jen povídaly. 
Odjížděla jsem šťastná, že jsem ji potěšila. 

Jaké je smát se na sebe 
do zrcadla a objímat?

fajn … hezké … zvláštní … nezvyklé … 
příjemné … hračka … zajímavé … skvělé … 
byl jsem šťastný … super … zahřálo mě to 
u srdce … příjemné … měla jsem z toho celý 
den dobrý pocit … divný a trapný, ale potom 
mě to rozesmálo … nezvyklé … normální … 
uklidnilo mě to … legrační … povzbuzující … 
vtipné … hřejivé

Co na tento styl úkolů říkáte? 
9 z 10 bodů … bavilo mě to … mám ráda 

úkoly, u kterých se mám zamyslet … origi-
nální … vůbec se mi do toho nechtělo, ale 
nakonec to stálo za to … bylo to něco jiné-
ho … na zamyšlení a dobré k sebepoznání 
… moc se mi to nelíbilo … v pohodě … těžké 
… zábavnější než klasika … nezaujalo mě to 
… připomnělo mi to, že některé obyčejné 
věci bych měla dělat častěji … paráda … 
mám radši jiný styl … hmmm … donutilo 
mě to přemýšlet o svých pocitech … bavilo 
mě dělat něco užitečného, zejména v této 
době … velmi příjemný úkol … Jen tak dál 
… úplná blbost … dělat radost sobě a jiným 
rozhodně není nuda … přemýšlela jsem pak 
dlouho nad svým životem … děkuji za něj 
… rozhodně to má něco do  sebe … super 
… *****… odreagování od ostatních úkolů … 
užitečné … občas se to dá … vyhovuje mi to 
…Nic těžkého a zároveň ani lehkého. Líbily 
se mi reakce lidí, kterým jsem udělal radost 
… konečně něco k něčemu

A nakonec: „Obejmula jsem svého bratra 
… a on mi na to řekl: … nech toho. Ty děláš 
ten úkol do VkO? :-)

Práce distanční výuky cizích 
jazyků 8. AB

Tahle doba …dobrovolně…volno asoci-
ačně…cizojazyčně…v deseti bodech

covid • covid • das Covid
nasadit roušku • put on a veil • Alltagsmas-
ke aufsetzen
stres • stress • der Stress

nuda • boredom • Die Langweile
moc školy • too much lerning • zu viel Lernen 
žádné kontakty • no contact • keine Kon-
takte
nemocnice • hospital • das Krankenhaus
karanténa • quarantine • die Quarantäne
pláč • Cry • das Weinen
ztráta • loss • der Verlust

(Tereza, 8. A)

Řádně si myjte ruce. • Wash your hands 
properly. • Waschen Sie Ihre Hände grün-
dlich. 
Nasaďte si roušku. • Put on your face mask. 
• Ziehen Sie ihre Alltagsmaske an. 
Pokud se cítíte nemocný, držte si sociální 
distanc. • If you’re feeling ill, keep social 
distance. • Wenn Sie sich krank fühlen, hal-
ten Sie soziale Distanz. 
Testy a výsledky • Tests and results • Teste 
und Resultate 
Dezinfekce • Disinfectant • das Desinfekti-
onsmittel 
Očkování • Vaccination • die Impfung 
Nemoc • Disease • die Krankheit
Infekce • Infection • die Infektion 
Přísná hygiena • strict hygiene • strenge 
Hygiene 
Virus • Virus • das Virus

(Lukáš, 8. B)

koronavirus • coronavirus • das Coronavirus
dezinfekce • disinfection • die Desinfektion
rozestup • spacing • der Abstand
karanténa • Quarantine • die Quarantäne 
rouška • veil • die Alltagsmaske (Mund-Na-
sen-Bedeckung)
respirátor • respirator • der Respirator 
ministr zdravotnictví • Minister for Health • 
der Gesundheitsminister 
Jsi nakažený? • Are you infected? • Bist du 
infiziert?
Počet nakažených stoupl. • The number of 
infected has risen. • Die Zahl der Infizierten 
ist gestiegen. 
Zapni si mikrofon/kameru • Turn on your 
microphone/camera • Schalte dein Mikro-
fon/deine Kamera ein.

(Via, 8. A)

napsali naši

Jiří, 6. B Marie, 6. BNatálie, 6. A Veronika, 6. A

Barbora, 4. B Adam, 4. B Lucie, 4. B Mária, 4. B

Adam, 8. A Andrea, 8. A Lucie, 8. A Zdeněk, 8. A
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coronavirus – koronavirus • mask – rouška • 
quarantine – karanténa • money – peníze • 
solitude - osamělost
• dead – mrtvý • online – online • school 
- škola • disinfection- dezinfekce • hope – 
naděje  (Barbora, 8. B)

Distanční výuka dějepisu  
6. AB, 7.B, 8. AB
PRAVĚK
V deseti slovech 6. AB
VÝVOJ, ČLOVĚK, KÁMEN, LOV, JESKYNĚ, MA-
MUT, TLUPA, VENUŠE, OHEŇ, ZEMĚDĚLSTVÍ

„Kdybych žila v  pravěku, vyrobila bych 
si prut a  od  rána do  večera bych seděla 
u vody a lovila ryby. Dělala bych sošky z hlí-
ny. Vyrobila bych si prak, abych mohla stří-
let hmyz. Vyrobila bych si luk a šípy a lovila 
bych. Naučila bych se rozdělat oheň. Udě-
lala bych si dům na stromě. Ochočila bych 
si psa, aby mě hlídal a měla kamaráda. Jak 
bych šla spát, tak bych doufala, že to je 
všechno jenom sen.“ (Barbora, 6. A)

„Kdybych žil v  pravěku, chodil bych 
na  menší lov a  na  sběr nějakých bobulí. 
Každý den by na  mě čekala různá dobro-
družství, nástrahy a překážky. Snažil bych si 
obstarat zásoby jídla a vyrobit zbraně. Pak 
bych se rozhodl ukořistit nějakého toho ma-
muta. To bych pak měl velké zásoby na zimu. 
V zimě bych byl v jeskyni a nabral síly zase 
na teplejší období. Jakmile by zima skončila, 
rozhodl bych se najít nějakou tlupu, abych 
se tak nenadřel. Šel bych podél řeky, která 
by mě dovedla k velké tlupě pravěkých lidí. 

Zeptal bych se, jestli mohu zůstat. Náčelník 
tlupy by mi to schválil, a  tak bych tam žil 
spokojeně až do smrti.“ (Ondřej, 6. A)

„Kdybych žila v  pravěku, tak bych se 
snažila přežít. A sháněla si jídlo. Žila bych 
někde blízko lesa a vody. Lovila bych myši 
králíky a lišky. Postavila bych si dům z hlí-
ny. Sušila bych si maso, aby mi vydrželo 
na zimu. Lednici bych měla pod zemí. Vyrá-
běla bych si nástroje. Sháněla bych si tlu-
pu. A domestikovala bych si koně. 

(Viktorie, 6. B)

V pravěku
Pračlověk si klidně žil
a pak oheň založil.
Oheň pálil, oheň hřál,
pračlověk se radoval.
Hlídal si ho, přikládal,
maso na něm griloval.
Potom přišla druhá tlupa 
a pračlověk bojoval.

(Ester, 6. B)

STŘEDOVĚK 
v deseti slovech 7. B
HRAD, RYTÍŘ, ŠPÍNA, SMRT, HLAD, PODDA-
NÝ, ŠLECHTA, BITVA, CÍRKEV, KRÁL

„Kdybych žil ve  středověku, byl bych le-
ník. Sloužil bych svému pánovi. Za  odměnu 
bych dostal půdu. Měl bych poddané.   Pod-
daní by půdu obdělávali. Část výdělku bych 
dával pánovi. Za  léno bych mu  byl zavázán. 
Mou povinností by bylo pomáhat mu radou či 
ochranou a finančně.  V případě války bych ho 
musel chránit i za cenu života. Jako leník bych 
byl významná část šlechty.“  (Matěj, 7. B)

„Kdybych žila ve  středověku, nechtěla 
bych být panovnice. Je to důležité a zodpo-
vědné místo, navíc je to postavení pomí-
jivé. Šlechta a poddaní by mě mohli svrh-
nout, nebo by na  mé království zaútočilo 
jiné. Nechtěla bych být ani poddaná, proto-
že bych musela neustále pracovat, sloužit 
a poslouchat všechny s vyšším postavením. 

Taky bych mohla být strašně chudá a ne-
měla bych peníze na  jídlo, střechu nad 
hlavou a další důležité věci. Pokud bych ale 
byla bohatá poddaná, tolik by mi ta práce 
a poslušnost nevadila. Být šlechtou je asi 
nejlepší. Máte dostatek jídla a  pití, žijete 
v krásných, na tu dobu luxusně vybavených 
domech, a pokud máte blízko ke králi, ne-
musíte se obávat skoro o nic. Samozřejmě 
jsou tu různé povinnosti, ať už důležité 
nebo nedůležité, ale to není tak odpudivé 
pomyšlení jako u panovníka. Nejradši bych 
ale ve středověku nežila vůbec. 

(Klára, 7. B)

NOVOVĚK
V deseti slovech 8. AB
MYŠLENÍ, KULTURA, POKROK, KNIHTISK, 
RENESANCE, VYNÁLEZY, REFORMACE, ZÁM-
KY, REVOLUCE, NÁROD

„Kdybych žil v  novověku, odjel bych 
do Ameriky. Postavil bych si tam na velkém 
pozemku dům. Obhospodařoval pole a cho-
val zvířata. Postupem času bych si postavil 
velké sídlo. Kde bych pronajímal pokoje 
k ubytování. Takto bych vydělával a investo-
val do nových vynálezů a služeb. Takto bych 
se stal nejbohatším Američanem a budoval 
svou armádu a  shromažďoval bohatství. 
Později bych se angažoval v politice a stal se 
prezidentem USA. Se svou a státní armádou, 
bych se zmocnil celého kontinentu. Na zá-
věr byl bych starý a nemohoucí a umřel bych 
a celé moje dílo, které jsem celý život budo-
val, by se rozpadlo.“  (Pavel, 8. A)

„Kdybych žil v  novověku, tak bych byl 
nejspíše nevolníkem u nějakého pána. Ka-
ždý den bych pracoval na poli. Neměl bych 
moc majetku a práv. Ale postupem času by 
se všechny podmínky zlepšily. Zažil bych 
jak politický, tak vědecký pokrok. Prožil 
bych nějaké války, zvraty, převraty a vzpou-
ry. Kdybych měl více štěstí narodil bych se 
jako šlechta a  žil na  nějakém zámku. Žil 
bych v  celku kvalitní život. Musel bych se 
ale oženit s někým, koho bych nechtěl…“

 (Marek, 8. A)

napsali naši
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„Kdybych žila v novověku, nechtěla bych 
být člověkem ani zvířetem. Chtěla bych být 
korunou. Ne tou, kterou lidé platí, ale tou, 
se kterou se vládne. Vyráběli by mě ti nej-
lepší zlatníci a osázeli mě těmi nejdražšími 
drahokamy. Chtěla bych vidět, jak se pod 
mojí tíhou střídají panovnicí, jaké břeme-
no přebírají, když si mě nasadí na hlavu. Se 
mnou by rozhodovali, válčili a soudili. A já 
bych se jim jen třpytila na hlavě. Museli by 
mě opatrovat a chránit, protože beze mě by 
nebili opravdovými králi a královnami. Sice 
bych byla obrovským symbolem národa, 
ale nevím, jestli by to byl opravdový život, 
pořád se jen nechat nosit na  něčí hlavě. 
Neprožívat přátelství, lásku, smutek a sou-
cit. Ale kdybych si měla vybrat, byla bych 
opravdu korunou, protože bych chtěla vi-
dět všechny ty lidi, které si osud vybral, aby 
byli moudrými, uznávanými a opravdovými 
vládci.“  (Viola, 8. A)

Jak začít s novověkem?
Kolumbus stal se slavným člověkem.
Objevení Ameriky,
to byl skok dějin převeliký.
Práce na poli
už tolik nebolí.
Ale povinná školní docházka
je oproti tomu procházka.
Všechny revoluce a světové války
znám jen z velké dálky.
Myslím tím z knih a z vyprávění,
jsem ráda, že už to tu není.“

(Karolína, 8. A)

Kooperativní vyučování dějepisu v 7. B – 
starověké Řecko jsme stihli

Na  začátku školního roku se naší tří-
dě uskutečnil projekt starověké Řecko. 
Čtyřhodinový projekt se klasicky uskuteč-
nil v jurtě na školním hřišti. Od začátku až 
po konec to byl nabitý program. Hráli jsme 
živé obrazy, příběhy a další hry. A nakonec 
jsme šli na  oběd. Myslím, že nás všechny 
ten den moc bavil.  (Julie, 7. B) 

Práce z podzimní on-line výuky 
– 8. A
Charakteristika profesní skupiny
Joel – Recenzent:

Tuto profesi jsem si vybral, protože sám 
bych rád nějakou takovou práci dělal. Při 
textové recenzi je třeba, aby autor rozuměl 
tématu a měl k němu sám nějakou vazbu. 
Dále by bylo dobré, aby nejlépe uměl psát 
všemi deseti nebo aspoň uměl rychle psát 
na klávesnici. Určitě by bylo fajn, kdyby se 
nebál tvůrčího škrtu, protože číst zdlouha-
vé recenze nikoho nebaví. Měl by být ně-
jakým způsobem stručný, dát do  recenze 
i svůj vlastní názor a jít do hloubky. Video-
-recenzent by měl mít vlastnosti textového 
recenzenta kvůli scénářům, ale musí také 
umět mluvit na kameru/před lidmi. Měl by 
mluvit pomalu, srozumitelně a mít dobrou 
artikulaci. Taky by měl být upravený kvůli 
respektu k divákovi. Oba druhy by měly mít 
alespoň základní znalost cizích jazyků pro 
inspiraci ze zahraničí. Hlavní je, aby byla 
recenze zábavná a udržela čtenáře/diváka 
u čtení/sledování.

Tomáš – Policista:
Profesi policisty jsem si vybral, protože 

moje mamka studovala policejní akademii. 
Líbí se mi, že v tomto oboru je velký výběr 
zaměření. Policista by měl být férový, aby 
dokázal objektivně hodnotit zločiny, měl 
by být statečný, aby se nebál nebezpeč-
ných situací. Policista by se měl vždy cho-
vat slušně, ukázněně a  být zdvořilý. Jeho 
úkolem je chránit bezpečnost osob, ma-
jetku a předcházet trestné činnosti. Můžou 
používat donucovací prostředky, které jsou 
někdy velmi nebezpečné. Být policistou 
je zajímavá práce, která je pro společnost 
velice užitečná. Je to určité těžké povolání, 
protože se často dostávají do  nebezpeč-
ných a krizových situací.

Marek – Učitel:
Učitel je povolání pro lidi, kteří umí ko-

munikovat s ostatními a  také mají nějaké 
tvůrčí a  vůdcovské schopnosti. Každý uči-
tel by se měl také umět vcítit do jiných lidí 
a  poslouchat jejich názory. Učitel může 
mít i přísnější metody, ale pak musí počí-
tat s tím, že bude některými žáky odsuzo-
ván. Zároveň nesmí učitel moc žákům ustu-
povat, naopak menší kompromis může vést 
k lepším vztahům. Důležité také je, aby měl 
učitel zajímavý výklad, z kterého se ostatní 
opravdu něco naučí. Osobně si myslím, že 

tohle povolání je zajímavé, a  hlavně ne-
smírně důležité.

Tereza – Zdravotní sestra:
Povolání zdravotní sestry mě odjakživa 

lákalo. Jeden z důvodů je například to, že 
tohle povolání dělá hodně mých známých, 
kteří o  tom vždy tak krásně vyprávějí, až 
bych se nejradši ocitla v  jejich kůži. Lidé, 
kteří vykonávají tuhle práci, by měli být 
milí, spolehliví, rozumní, klidní, vlídní, sym-
patičtí, spravedliví, ochotní, empatičtí, mít 
zlaté srdce,  kladný vztah k  lidem, pozitiv-
ní pohled na svět. Měli by brát na všechny 
ohled,  také by měli mít velkou trpělivost, 
a  to nejen s  pacienty. Naopak by neměli 
být nepříjemní, nervní, sobečtí, nezodpo-
vědní, stresující, zlomyslní a nemělo by se 
jim dělat zle při pohledu na  krev, bolest 
nebo nejhůře smrt. Povolání patří mezi mé 
oblíbené, velmi se mi líbí. Jelikož jsem teď 
ve věku, kdy bych se měla rozhodovat, jaké 
povolání si vybrat, práce zdravotní sestřič-
ky patří mezi mé favority!

Viola – Psycholog:
Tuto profesi jsem si vybrala, jelikož je vel-

mi záhadná, má jakési kouzlo, které mě láká 
se o ní dozvědět více, chtěla bych poznat, 
proč se v určité situaci cítím tak, jak se cítím. 
Přemýšlím, že bych se této profesi věnova-
la, ale je to velmi těžký obor, a ne všichni 
ho zvládnou. Psycholog by měl být chápající 
člověk, schopný vžít se do situace druhého 
člověka a umět mu poradit co dál. Jak má 
naložit se svým životem, vyjadřovat emoce, 
najít si přátele nebo shodnout se s partne-
rem. Dávat lidem najevo, že tu pro ně vždy 
je. Rozhodně by neměl odsuzovat lidi za to, 
co cítí, přitěžovat jim v jejich situaci a vždy 
si rychle promyslet, co ostatním poradí, aby 
všechno dopadlo tak, jak má. Myslím, že být 
psychologem je opravdu moc těžké, musí si 
vyslechnout spoustu smutných, absurdních 
a  depresivních příběhů. Hlavní je vždy je 
přivést do šťastného konce.

Lenka – Prodavačka:
Pokud se někdo chce nechat zaměstnat 

jako prodavač, tak by podle mě měl mít 
rád společnost, umět komunikovat s  lid-
mi a mít je rád. Také by měl být vyškolen 
k  tomu, aby zvládl poskytnou podrobné 
informace zákazníkovi o  jednotlivých pro-
duktech. Zodpovědět všechny jeho dotazy 
a stížnosti. Prodavač také přijímá od zákaz-
níků objednávky a vyřizuje je, přejímá, kon-
troluje, skladuje a  dohlíží na  zboží. Podle 
mě by měla být prodavačka milá, poctivá 
a měla by si vážit svých zákazníků. Proda-
vačka by měla umět dobře počítat, aby ne-
ošidila sebe, nebo své zákazníky. Do práce 
by měla chodit slušně oblečená, včas a nej-
lépe s  dobrou náladou. Hodně lidí nemá 
rádo, když je prodavačka protivná a  jde 
vidět, že ji její práce nebaví, proto by se 
podle mě měla usmívat a být hodná na své 
zákazníky. Myslím si, že tato profese není 
pro každého, protože prodavači se přes den 
nadřou a unaví v kontrastu s tím, jaký mají 
plat. Mě osobně by tato práce nebavila.

napsali naši

Aktivita

Spolupráce

Kreativita
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LETOŠNÍ PARLAMENŤÁCI
Parlamenťákům byl ve  výjimečné době 

prodloužen na začátku roku výjimečně man-
dát na další rok. Samozřejmě pokud dostali 
znovu důvěru třídy a neporazil je ve volbách 
případně protikandidát. Je nás stále maxi-
mum, tedy 30. Seznamovací dopoledne jsme 
strávili v jurtě a byla to paráda. Naše online 
schůzky, ke kterým budeme jako namícha-
ný kolektiv na  dlouhou dobu odsouzeni, 
se s  tím nedají srovnat a  některým z  nás 
by za  vrácení do  normálu stálo i  radostně 
vstávat na  sedmou. Společně s  knihovnou 
jsme zorganizovali, nic netuše před brana-
mi uzavření všeho, za dodržení výjimečných 
hygienických podmínek třetí ročník dobro-
činného bazaru knih. 10.000 Kč pro Vincen-
ta. Dále jsme navzdory komplikované orga-
nizaci v souvislosti s překotně se měnícími 
vládními opatřeními zorganizovali podzimní 
kolo soutěže ve sběru starého papíru s mo-
tem Konečně se toho zbavíme. A během jen 
tří dnů jsme vás zbavili deseti tun starého 
papíru. Zapojili jsme se letos do  projektu 
Rezekvítku Pomáháme spolu mimo školu. 
Nastalo také střídání v poločase. Od pololetí 
Denise ze 3. A, kterému děkujeme, vystřídal 
Kryštof, na kterého se těšíme.

První parlamenťácká schůzka
Jako každý rok i  letos se začátkem září 

uskutečnila parlamenťácká schůzka v jur-
tě, kde jsme se nejen seznamovali mezi 
sebou, ale také jsme přivítali nové členy 
parlamentu ze třetího ročníku. Zahrá-
li jsme si různé hry jak uvnitř v  jurtě, tak 
venku. Luštili jsme křížovky a různé rébu-
sy. Venku jsme se proběhli a hráli týmové 
hry. Jako každý rok jsme si to užili a těšíme 
se na další schůzku, která snad proběhne 
co nejdřív. 

(parlamenťáci ze 7. A Zuzana a Jaromír)

Jaký je náš Žákovský parlament? (společ-
ná tvorba)
Ž ádoucí, živý
Á ktivní, ambiciózní
K reativní, krásný
O ptimistický, obětavý
V eselý, vášnivý, voděodolný
S  chopný, spolehlivý, svědomitý, spolupra-

cující, spravedlivý, suprový
K amarádský, klidný
Ý nteligentní, inspirativní

P  racovitý, praktický, pilný, pravdivý, prav-
domluvný, prima

A traktivní, aktuální
R  ealistický, rebelský, respektující, rychlý, 

ranní ptáčata
L áskyplný, laskavý
A bsolutně dokonalý
M írumilovný, morální, milý
E mpatický, emocionální, emotivní
N ormální, nápaditý, nepostradatelný
T  vořivý, tolerantní, talentovaný, tempera-

mentní
Absolutně dokonalý, tam je troška nad-

sázky, to není nikdo. Ale jinak přesný popis.-)

Celotřídní soutěž ve sběru víček, 
ale víčka pro Krasima ve škole 
nesoutěžně sbíráme dál !

S počtem 123 kbelíků suverénně vyhrála 
a den s oblíbeným učitelem stráví třída 3. 
A. Na druhém místě byla třída 4. A s 62 kbe-
líky a  na  třetím třída 7. A, která nasbírala 
36 kbelíků. Poděkovat bychom však chtěli 
úplně všem, kteří se naší soutěže zúčast-
nili. Ve finále jsme nasbírali neuvěřitelných 
400 kbelíků víček. Jeden váží dva kilogramy, 
celkem tedy 800 kg. Jedno víčko váží gram, 
tak jsme jich vytřídili 800  000. Plnou do-
dávku odvezl pan školník na sběrné místo 
v  Olomouci. Veškeré získané peníze byly 
zaslány na transparentní účet našeho žáka 
Krasima a následně použity na rehabilitaci, 
kterou mu zdravotní pojišťovna neproplácí. 

Ve  vestibulu školy je umístěna krabice 
na  víčka. K  milionu nám chybí 2 metráky. 
Dáme to?

Knižní bazar letos o fous
Letošní rok jsme i přes nepříznivé pod-

mínky stihli zorganizovat knižní bazar a že 
to bylo opravdu o fous, protože za pár dnů 
se už žádné podobné akce konat nemoh-
ly. A proč bazar vlastně pořádáme? Většina 
z vás asi ví, že máme adoptovaného chlap-
ce Vincenta z Keni. Ten minulý rok nastou-
pil na  střední školu, jeho školné se tímto 
ale značně zvýšilo, proto se snažíme částku 

získat tímto způsobem. Akci pořádáme ale 
i pro vás, abyste se knížek, které už nepo-
třebujete, zbavili a zároveň, aby udělaly ra-
dost někomu jinému. Moc děkujeme všem, 
kteří si přišli nějakou knížku zakoupit a po-
mohli nám dosáhnout krásné částky činící 
10 000 Kč. Doufáme, že vám knížky budou 
dělat radost a příští rok nás přijdete znovu 
podpořit.  (Viola, 8. A)

Sběr papíru – pod rouškou COVIDU
I  přes všechny překážky se parlament 

rozhodl podzimní kolo sběru starého papí-
ru uspořádat. Jarní bylo zrušeno a spousta 
lidí schraňovala papír, tak ať se toho mů-
žou zbavit a začít schovávat další. Součas-
ný stav nenahrává ani sběrnám, tak se vše 
zkomplikovalo i  nám. Nesbíráme kartón – 
a ten něco váží, nemůžeme ani sbírat netří-
děný papír a tím sběr komplikujeme i vám 
všem. Přesto všechno víme, že máme svo-
je srdcaře, kteří se do toho pustili s námi. 
Vám tedy taky patří velké díky. Proti nám 

stálo nejen vládní zařízení, ale i počasí jako 
minulý rok. No, řeknu Vám, že na  roušky 
už jsme zvyklí, ale pláštěnky? Zima? Ale 
my se nevzdali, nadopovaní čajem od paní 
zástupkyně Šimkové, odhodláni vše zvlád-
nout a kontejner naplnit, déšť, nedéšť. Kaž-
dý den ráno a ve středu i odpoledne jezdila 
auta naplněna papírem a my běhali, vážili, 
zapisovali, třídili, co nám síly stačily. A pak 
všechno do  kontejneru, a  pořád u  toho 
myslet na roušky, rozestupy… A jako každý 
rok, do sběrny odputovaly i nějaké nůžky, 
schované v  kontejneru. Výsledkem bylo, 
že kontejner jsme naplnili, sice sběru bylo 
méně než v předchozích letech, ale nás to 
neodradilo a moc si přejeme, aby i Vy jste 
vydrželi a třídili s námi dál. Určitě chceme 
uspořádat i jarní kolo. Pokud situace dovo-
lí. A bez Vás to nepůjde. Takže: třiďte, sva-
zujte, schraňujte a na jaře sem s tím!

 (Barbora, 8. B)

Od  začátku patřil k  nejohroženějším 
akcím, které pořádáme. Byl uskutečněn 
po nejdelší přestávce a byl nejkratší. Také 
byl nejvytříděnější a  za  nejnižší výkupní 
cenu. Nasazení ve středu už jen povolených 
pěti parlamenťáků bylo největší, počasí 
nejhorší. Pršelo intenzivně a neustále. Ale 
i když to byl takový mordor, jdeme do toho 
i na jaře. Protože společná práce pro dob-
rou věc má smysl. 

Výsledek: 10090 kg za  10090 Kč. Průměr 
na  žáka 25 kg je nejméně v  historii. Nevy-
kupuje se totiž karton a podmínky byly le-
tos celkově mimořádné. 1. místo 3. B s 92 kg 
na  žáka (paní učitelce Kartusové zároveň 
moc díky za  tradiční významnou pomoc 
v letos mimořádně krizovém sběrovém týd-
nu), 2. místo 9. B s 60 kg na žáka, 3. místo 
7. A se 45 kg na žáka. Letos poprvé nasbíral 
druhý stupeň více než 1. stupeň. 22 žáků 
dopravilo víc než 100 kg. Co s penězi udě-
láme? Zatím nevíme. Letos se neuskuteční 
ani ples, ani Valentýnské trsáníčko. Trochu 
si asi naspoříme, protože konto našeho 
parlamentu bylo do sběru na nule. A třeba 
jednou společně oslavíme konec doby co-
vidové.

Co nás čeká v projektu Pomá-
háme spolu mimo školu

Podařilo se nám zatím vytipovat jedenáct 
veřejných míst v našem okolí, které by stálo 
za to zkusit změnit k lepšímu. Hodnocením 
a  hlasováním jsme seznam zredukovali 
na  pět nápadů, které teď ve  skupinkách 

Žákovský parlament jede dál

Michaela, 8. B

Před zavřenou školou zůstal 10tunový kontejner
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šéfovaných navrhovateli budeme přepra-
covávat na  konkrétní návrhy. A  potom se 
budeme ptát vás, široké obecní veřejnosti, 
do čeho se máme vrhnout. 

Na závěr jedno zamyšlení k zamyšlení

Doba covidová
Na  tenhle rok asi nikdy nezapomenu. 

Byl plný nejistoty a nikdo nevěděl, jestli se 
zítra nezavřou zase školy. Distanční výuka 
pro mě taky není zrovna jednoduchá. Ono 
se to sice nezdá, ale ve  škole jste nuceni 
být stále v pozoru. A doma? To už je trochu 
něco jiného. Neodvracet pozornost od úko-
lů a  nastavit si režim tak, abyste všechno 
odevzdali na čas, není zrovna pro každého. 
Hned po  návratu do  škol v  době rotační 
výuky se na nás snesla kupa písemek a sa-
mozřejmě i  horších známek, protože není 
zrovna moc jednoduché naučit se na  3 
písemky za  den. Musím říct, že ten týden 

prezenční výuky byl zrovna pro mě dost 
stresující. Takže po téhle hrozné zkušenos-
ti jsem po Vánocích s vděkem uvítala znovu 
klidné období distanční výuky a  do  školy 
jsem se už vůbec netěšila. Když to srovnám 
s  loňským školním rokem, kdy byly popr-
vé uzavřené školy, tak mi přijde, že i přes 
všechnu tu nejistotu a strach z neznámého 
na nás všichni víc mysleli a řešili, jak se cí-
tíme.  (Antonie, 7. B)

Něco na tom každopádně bude, ach jo…
Všichni toužíme se vrátit do  normálního 
života. Doufáme a  pevně věříme, že se to 
v druhém pololetí stane.

Žákovský parlament jede dál

ZÁVĚREM
Tak jste se pročetli až na konec. Jedno 

šílené pololetí za námi a jedno kdovíjaké 
před námi. Ale my vydržíme a společnými 
silami zabojujeme ať už online, nebo live. 
Hlavně nezapomeňte hacknout  nudou 
a  začít něco dělat. A  dělat radost sobě 
a  jiným, rozhodně není nuda. Slovy jed-
noho nejmenovaného parlamenťáka (Fa-
bián:-), buďte happy jak grepy. Přejeme 
všem, ať vás v této mimořádné době hlav-
ně neopustí zdravý rozum, chuť do života 
a smysl pro humor. A ať už jste pozitivní, 
nebo negativní, zůstávejte pozitivní.-) 

Za celou naši školu  
Jana Kubáňová a Jarmila Hořavová

Zpravodaj najdete na webu:
www.zsmokra.cz

TENTOKRÁT CHCEME DOVNITŘ

Prvostupňáci

Druhostupňáci

Koordinátorky

Představování Dobíjení baterek

Andělé, 5. A

Rozlousknuté rébusy

Tereza, 6. A


