
1červen 2021 ŠKOLNÍ PŮLROČNÍK

28aneb společně jsme to zvládli ročník 14/číslo 2

V květnu nás pustili do školy…
Konečně. Po tak dlouhé době strávené 

doma nám to tady dalo docela zabrat. Ale 
zvládli jsme to. Máme za  sebou náročný 
a  po  všech stránkách velmi netradiční 
školní rok. Materiálu do  časopisu máme 
fůru, tak jsme vám uvařili do třetice dva-
cet stran. Dejte se do toho. Dobrou chuť.-)

Co se v tomto čísle dočtete?
V  Google Classroom jsme jako doma. 

Na  některé dříve běžné akce jsme mohli 
jen vzpomínat. Neuskutečnilo se Valen-
týnské trsáníčko ani tradiční lyžák žáků 
sedmého ročníku. Po 28 letech neproběhl 
školní ples a neměli jsme možnost zaslzet 
si nad polonézou de-
váťáků. Ach jo. Každý 
týden začínáme tes-
továním a  logi(sti)ku 
nošení roušek zvládá 
málokdo. Uši máme jak 
Rákosníčci.-) Konečně 
nám opět dovolili cvi-
čit. Deváťáci v  rekord-
ním čase vytvořili, od-
prezentovali a obhájili absolventské práce. 
Z mnohých z nás se stali nebo stanou Dob-
ronauti. Velkou zkouškou vůle pro mno-
hé byla Krokovýzva. Společně jsme došli 
na  Olymp pro olympijský oheň, do  Tokia 
na  olympiádu a  jednotlivé třídy hledaly 
po světě zapomenuté olympioniky. Hodně 
se učíme na  zahradě ve  venkovní učeb-
ně. Téma Hrdina všedního dne v básnické 
soutěži zaujalo. Vincentovi do Keni dorazil 
balík a nám od něj několik dopisů. Vyzpo-
vídali jsme asistenty pedagoga, kterých 
máme letos rekordních devět. A jako každý 
rok se ve druhém čísle rozloučíme s našimi 
deváťáky.

To, s čím jsme se celý rok potýkali, byla 
zvýšená míra stresu způsobená stále ne-
jistou situací a  obavami, co bude dál, 
ohrožením základních jistot a omezením 
společenského života. Důležitá byla naše 
odolnost. Vlastnost, na  jejímž základě 
přistupujeme k věcem, které se nám dějí. 
A měli bychom k nim přistupovat pozitiv-
ně, s klidem, s vnitřní silou a vyrovnanos-
tí, s  odvahou, s  lidskostí, s  důsledností 
a  disciplínou. A  to není jednoduché. Ale 
i odolnost se dá trénovat. Charles Darwin 
říkal, že nepřežijí ty nejsilnější druhy, ale 
ty, které nejlépe reagují na změnu. A že se 
nám ten život za poslední rok změnil. 

„Dnes je 11. 3. 2021 – rok od první karan-
tény doma. Vláda zavřela obchody, školy, 
musíme venku nosit roušky a učit se doma. 
I přes všechna tato opatření se snažím být 
pozitivní a mít radost z maličkostí. Zvykám 
si, ale je to fuška.“  (Monika, 8.A)

„Rok?! Nemůžu 
tomu uvěřit. To už je 
rok od  posledního 
koncertu a  oslavy? 
Od normálního choze-
ní do  školy a  do  prá-
ce? Od  otevřených 
hranic? Od  normální-
ho provozu obchodů 
a  restaurací? Asi to 
tak bude. Moc se tě-
ším, až budeme žít zase normální život. Bez 
roušek a opatření.“ (Barbora, 8.B)

„Sedím zavřená doma a každý den mi při-
padá úplně stejný, jako kdybych byla nějaký 
křeček v kleci, který pořád jen utíká dokola 
ve  svém kolečku. Upřímně, i  když nemám 
školu moc v lásce, už mi docela i chybí. Nej-
více mi chybí přátelé, spolužáci a učitelé, se 
kterými se zasměji.“ (Lucie, 9.A)

„Milý koronavire, za  poslední rok jsi mi 
ukázal, že vše, co máme, není samozřej-
most. Že bychom si všeho měli více vážit, 
hlavně svobody a  svých blízkých. Hodně 
věcí jsem si uvědomila a posunula se zas 
o krok dále. Už jsi zkusil, co vše vydržíme, 
prosím nech nás už být. Chceme zase vidět 
blízké, chodit do  školy, jít do  restaurace, 
chceme ŽÍT. Vypadni už prostě pryč. Pro 
dnešek se loučím a snad už se neuvidíme.“

  (S pozdravem Adéla, 8.B)
Doplňte si svoje páté S  proti stresu – 

SPÁNEK, SPORT, STRAVA, SLUNCE…

Zprávy od Vincenta z Afriky
„Doufám, že si vy a  vaše rodiny vedete 

dobře. Nás trápí covid, způsobil snížení 
výdělků našich lidí kvůli zákazu vycházení 
na 40 %. Všechny školy byly kvůli covidu-19 
zavřeny, tak jsme jen pomáhali rodičům 
s prací. V naší zemi je teď horko a sucho. 
Během mého volného času jsem si dopi-
soval s  mými přáteli. Oceňuji vaši pomoc 
mému vzdělání a velmi se modlím, abyste 
pokračovali ve svém dobrém duchu pomoci 
mi do té doby, než vzdělání dokončím. Dě-
kuji. Ať bůh provází vás i všechny členy vaší 
rodiny. Váš Vincent Opondo

  (přeložila Lucie, 8.A)

Covid-19 a třída 3.A
Přišel k nám covid,
je tu kvůli němu strašný povyk.
Nošení roušek, 
do kterých nejde vzdoušek,
a odstávání oušek,
je pro nás hodně zkoušek.

Na on-linu se učíme,
někdy se i nudíme,
protože doma sedíme.
Hurá, už jsme ve škole,
ale roušky pořád nosíme.

Do sešitu píšeme, čteme a počítáme,
bavíme se a na tělocvik chodíme.
Že spolu můžeme být si užíváme,
a na prázdniny se všichni těšíme.

Trocha poezie od 4.B
Objevil se covid,
začal nás lovit.
Nasadím si respirátor,
vypadám jak terminátor.
Hrozné neprodyšné roušky
jsou jen hračky pro papoušky.

Nejede nám wifi,
je to jako sci-fi.
Žáci lajdáci
nepospíchaj na práci.
Pustíme mikrofon,
sekne se telefon.
Když si zapnem zvuk,
slyšíme jen hluk.

Nechceme psát,
chceme si hrát.
Tohle učivo
je pěkné mučivo.
Rychle udělám úkoly,
ať mám pokoj od školy.
Někteří vzorní žáci
mají vždy hotovou práci.

Do školy se vracíme,
všichni se na sebe těšíme.
Pondělní covid testy
nejsou pro nás tresty.
Žáci, žáci
po škole lítají jako ptáci,
zapomínají pomůcky a práci.

Ve škole je moc učení,
je to znovu mučení.
Na obtížné učivo
vezmeme si kladivo.
Zkoušíme nemít poznámky
a dostat dobré známky.

Známky se uzavírají, to je stres,
snad to dopadne na potlesk.
Škola se loučí s žáky,
snad covid už brzy taky.

ZŠ Mokrá-Horákov

Anna, 5.B

Zuzana, 6.A

Náš balík do 
Afriky dorazil

Náš středo-
školák Vincent
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Co je nového? 
Žákovský parlament úspěšně vybudoval 

stezku bosou nohou na  Skalce a  projekt 
Pomáháme spolu mimo školu zakončil 
účastí na  velké konferenci v  kině Scala. 
Bodovali jsme v soutěži Bezpečně v kyber-
prostoru. Máme zkolaudovanou přístavbu 
– krásné nové dílny a druhou učebnu infor-
matiky. Vyklidili jsme školní bazén a  paní 
uklízečky a  páni školníci se přestěhovali 
do nového zázemí. Jídlonosičů, které letos 
naplnily paní kuchařky, bylo nepočítaně. 
S  některými členy pedagogického týmu 
se rozloučíme a  některé přivítáme, ale to 

se nechte překvapit. Všem, kteří od  nás 
odchází, děkujeme za  to, že s  námi byli. 
Paní asistentce Hance Bubníkové se naro-
dila krásná holčička. Školní klub si vede 
dobře. Přišli jsme už o  druhé Velikonoce. 
I  když to letos už skoro nevypadalo, na-
konec přišlo krásné jaro. Z  únikových her 
jsme přešli na  venkovní, protože sezení 
u  počítačů máme za  ten rok až až. Cena 
papíru jde zase nahoru, za výdrž navzdory 
nepřízni osudu si za nasbíraných 10 tun 20 

tisíc korun zasloužíme. Aspoň budeme mít 
z čeho zaplatit pořádnou porci 28. čísla pro 
každého. Velká parta sedmáků a deváťáků 
vyrazila zakončit tento pořádně vypečený 
rok do kempu Krkavec ve Veselí nad Lužnicí 
a 6.A se vydala na výlet do Prahy. 

Po prázdninách se můžete těšit na nové 
webové stránky a  snad i  na trochu klidu 
a  stability. V  příštím roce rozjedeme sou-
těžně sběr víček a  hliníkových plechovek 
pro Krasima. Kdo začne sbírat o  prázdni-
nách, bude krok dopředu. 

KROKOVÝZVA aneb rozhýbeme 
školu 

Krokovýzva začala jako společný cíl celé 
školy nachodit tolik kroků, abychom se do-
stali na  horu Olymp. Ze začátku nás, kdo 
jsme krokovali, bylo jen málo, ale po čase 
nás bylo více než dost. Dalším cílem bylo 
společně dojít na  letošní olympijské hry 
do  Tokia. A  jak šel čas, třídy se rozhodly 
mezi sebou také soupeřit, kdo nachodí nej-
více kroků. Zapojilo se 258 žáků z celé školy.

  (Joel a David, 8.A)

1. Zuzana, 3.A
2. Natálie, 3.B
3. Jaroslav, 6.B
4. Marcela, 6.B
5. Adam, 4.B
6. Aneta, 1.A
7. Ema, 1.B
8. Kristýna, 3.A
9. Marie, 6.B
10. Veronika, 6.A

Je super, že dokážete oceňovat
„Milá paní učitelko, moc Vám děkuji, 

za to, že jste měla se mnou tolik trpělivosti. 
A za vše, co jste mě naučila. A chtěla bych 
Vám slíbit, že se budu více snažit ve  ško-
le. Výuka na  dálku mi moc nejde. Děkuji 
a zdravím.“

„V dětském klubu mě to baví mám tady 
kamarády a  hodnou paní učitelku. Je to 
tady boží. Hrajeme různé hry. Skáčeme, 
běháme a  kopeme do  balónu, kreslíme 
si, čteme si komiksy a  knížky, díváme se 
na pohádky, pomáháme si a máme tu hod-
ně kamarádů. Paní učitelka i tahle družina 
jsou nejlepší na světě.“

„Dobrý den paní učitelko, jen Vám chci 
poděkovat za tento úkol :), škoda, že není víc 
takových! Byla jsem na  všech přiložených 
odkazech a mám za sebou už i úkol „Rela-
xace“ z minulého týdne. Hned se cítím lépe. 
Přeji krásný den…“ „Dobrý den paní učitelko, 
mám vás rád, protože jste hodná a  chytrá. 
Máte zajímavé úkoly. Baví mě je dělat. Přeji 
vám hodně zdraví a hodné žáky. A těším se 
na  vás ve  škole…“ „Dobrý den paní učitel-
ko, moc děkuji za tento úkol. Bylo příjemné 
si najít chvilku pro sebe a  vypnout. V  této 
době je to vážně potřeba a  jsem ráda, že 
jsem do toho šla. Myslím, že to budu prakti-
kovat častěji. Přeji hezký večer.“

„Krokovýzva mě velmi bavila. Zjisti-
la jsem, kolik kroků za  den ujdu. Každým 
dnem jsem se trochu zlepšovala…“ „Kro-
kovýzva se mi líbí. Dříve jsem si kroky moc 
nepočítala, ale teď už aspoň vím, kolik tak 
průměrně nachodím za den…“ „Díky kroko-
výzvě jsem měl v této době větší motivaci 
chodit ven např. si zaběhat, kromě toho, 
že jsem chodil na  tréninky a ven s kama-
rády.“ „Krokovýzva byla super, když jsem 
měla formu, chodila jsem opravdu skoro 
pořád (na  semaforu, na  zastávce, při roz-
hovorech s lidmi…). Děkuji všem organizá-
torům krokovýzvy. Věřím, že je bavilo klást 
otázky, dělat vtipné dotazníky a  že to pro 
všechny byla nová a dobrá zkušenost a to 
se počítá…“ „Prostě mě to bavilo! Neměla 
jsem představu, kolik kroků tak průměrně 
udělám, tak jsem si je konečně spočítala.“

Ikarie
Naše třída 5.B se rozhodla, že krokový-

zva je bezva, ale že se nepočítá jiný pohyb 
než chůze, a proto se z Tokia teleportovala 
na Ikarii – ostrov dlouhověkosti. Reálně se 

tady lidé dožívají vysokého věku vzhledem 
k  podnebí, pohybu na  čerstvém vzduchu, 
kamarádským vztahům a střídmému jídlu. 
To byla motivace na  celý měsíc pro nás. 
Pilně zapisujeme do  tabulky pobyt venku 
(na bruslích, na kole, na fotbale, na zahrád-
ce i při venčení psa…) Otevřeli jsme i ces-
tovní kancelář pro případné zájemce a rádi 
všem ukážeme naše přírodní i kulturní krá-
sy. Přeji všem třídám, aby také našly „ svůj 
ostrov“, na  kterém se budou samy i  spo-
lečně cítit prima a bezpečně. Za 5.B hezké 
prázdninové počasí přeje B. Kopecká

Můj den na Ikarii 
Hned brzo ráno vstanu a snídám si moji 

oblíbenou snídani: vafle s třešněmi. Po sní-

co je nového

O Valentýnském trsáníčku jsme si 
mohli nechat jen zdát, Michaela 8.B

Den Země

Která varianta je pro vás lepší, Klára 5.A

Můj den na Ikarii, 5.B

1. Petra Pohlová
2. Jana Kubáňová
3. Jana Strmisková
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Prvňáci a druháci měli to štěstí a byli ve škole v celkovém součtu nejvíce ze všech…
První Rok máme za sebou

Byl náročný, ale byl první a pro nás nej-
důležitější. Všichni jsme se s  tím poprali 
skvěle a naučili jsme se číst, psát a počítat 
do 20. Někteří z nás už louskají první knížky 
a těšíme se moc, až si přečteme o prázdni-
nách další, společnou knížku a budeme si 
o ní povídat v září. Každý z nás vzpomíná 
na  školní rok trochu jinak, ale nejvíc nás 
bavily společné akce a výlety. Celý rok jsme 
sbírali za zásluhy obrázky večerníčků. Učili 
jsme se pomáhat jeden druhému, chovat 
se k  sobě slušně a  být kamarádi. Největ-
šími kamarády se pro nás stali „strážní 
andělé“, žáci devátých tříd, kteří za  námi 
chodili do  třídy. Chtěli bychom jim podě-
kovat, jak se o nás starali a popřát úspěš-
ný a příjemný let v příštích letech. Andě-
lé, máme Vás moc rádi. A jaký vlastně byl 
ten náš skvělý rok? Zábavný, kamarádský, 
učenlivý, barevný, nový, onlajnový, vtipný, 
někdy přísný, radostný, milý a  náš první 
společný. Těšíme se na příští rok a na výlet 
do Jedovnic! (1.A) 

Kdybychom byli ve škole, tak 
jsme mohli…

Lubošek – třeba jet na  výlet na  něja-
kou farmu, kde bychom se učili a  hráli 
si. Kuba – navštívit kemp, kde bychom 
chodili na procházky do přírody. Zuzanka 
M. – mohli jsme jít na koupaliště. Elenka 
– jet na školu v přírodě. Zuzanka H. a De-
niska – vyrazit do ZOO na lachtany a letět 
k moři. Alžbětka – jít do divadla a kina. 
Klárka – navštívit ZOO a  hrad Karlštejn. 
Patrik – jet do  ZOO. Rebečka – udělat 
výlet na  nějakou přehradu a  jít do  kina 
na  nějaký film o  přírodě. Alenka – po-
dívat se na  žraloky do  podmořské ZOO. 
Kájka K. – letět letadlem a  navštívit di-
nopark. Emička T. – navštívit divadlo a jít 
na zmrzlinu. Kájka K. – podívat se na vý-
stavu kamenů. Emička S. – jet do ZOO po-
dívat se na zvířata a do divadla. Nelinka – 
jet na školu v přírodě. Jonáš, Vilém, Fredy 

a  Kryštof – jít do  kina a  do  ZOO. Elinka 
– naučit se řídit vrtulník.

(Děti z 1.B)

Myšlenky z hlaviček žáků 
Kdybychom byli celou dobu ve  škole, 

mohli bychom už umět vše trošku lépe, 
mohli jsme chodit plavat, mohli jsme si užít 
víc zábavy, uměli bychom lépe geometrii, už 
bychom uměli násobilku pěti, mohli jsme 
jezdit na výlety, chodit do kina nebo do di-
vadla a  mohli bychom se účastnit někte-
rých soutěží. Kdyby nebyl covid, nemuseli 
jsme nosit roušky, testovat se a sedět celé 
dopoledne u počítače, ale ne-
znali bychom všechny funkce 
a vymoženosti aplikace Google 
Classroom. (Žáci 2.A a  třídní 
učitelka Ivona Štorková)

Co by bylo, kdyby ne-
byl Covid a kdybychom 
byli ve škole?

Nemusela bych ležet v  ne-
mocnici. Mohla bych cvičit 
a  běhat… Nemuseli bychom 
nosit roušky a respirátory… Bylo by fajn, že 
bychom si spolu hráli… Být s rodinou… Být 
venku a hrát si… Jezdit s kamarády na kole… 
Být ve škole a hrát si s kamarády a hrát hry 
v tělocviku… Měli bychom hudební výchovu 
a častěji jezdili na školu v přírodě… Měli by-
chom plavání a mohli na výlety.  (2.B)

Co by kdyby
Ať jsme se snažili, jak jsme chtěli, náš 

článek je spíše smutný. Kdo by to byl řekl, 
že se zavřenými školami přijdeme o tolik 
věcí? Mohli jsme se více potkávat s  ka-
marády a  učitelkami, mohli jsme cvičit 
v  tělocviku a  zpívat v  hudebce, malovat 
ve výtvarce a vyrábět v pracovkách, hrát 
si v  družině. Dokonce bychom i  mohli 
spát ve škole. Přišli jsme o spoustu spo-
lečných chvil, ale naštěstí máme ještě čas 
do  konce školního roku mnohé dohnat, 
naštěstí nás čeká výlet do ZOO a nepřišli 
jsme ani o  sběr papíru. Zato jsme přišli 
na to, kdo uzavření škol ocenil – naši do-
mácí mazlíčci, se kterými jsme tak trávili 
více času.  (3.B)

Spoustu bychom toho společně 
zažili!

Vyrazili bychom do  kina, divadla, 
Anthroposu, na  lyžák pro 1. stupeň, byly 
by určitě nějaké výlety nebo škola v pří-
rodě, proběhly by soutěže – recitační, 
pěvecká, různé sportovní, chodili bychom 

do kroužků, užívali si společně přestávky, 
obědy v jídelně, práce ve skupinách, spo-
lečné projekty, návštěvu keramiky, byla by 
třeba letos i Školní akademie, v hudebce 
bychom zpívali a v tělocviku cvičili… A tě-
šení na  letní prázdniny by bylo daleko 
větší!  (4.A)

dani jdu plavat do  moře s  delfíny. Už si 
na  mě zvykli, tak s  nimi občas závodím. 
Dokonce se mi  splnil sen. Natka je moje 
sousedka. Chodím k ní na obědy, vaří skvě-
le. Po oběde si jdu lehnout na lehátko, ale 
každý den mi krade klobouk jedna otravná 
koza Zuzka. A taky mě tam otravuje pískot 
morčat. Našla jsem je vedle mého domu, 
tak tu se mnou bydlí. Naučila jsem je pla-
vat. No a  potom je večer. Jdu si lehnout 
do  své postele a  než bys řekl švec, hned 
usnu.  (Valerie, 5.B) 

Představa: Vstanu v šest a jdu na prázd-
nou pláž, kde si zaplavu. V sedm se podá-
vá snídaně, tak se vrátím na hotel a dám 
si dietní snídani. Realita: Vstanu v  deset 

a  zjistím, že snídaně se už nepodávají, 
no nevadí, jdu si koupit rohlíky a pak se 
plácám na pláži. Představa: K obědu jsou 
chobotničky. A  na  večer je naplánovaná 
grilovačka na  pláži. Už se těším. Realita: 
K  obědu byl steak a  já jsem se přejedla. 
A  na  pokoji usnula, probudila jsem se 
v pět a šla jsem na pláž, kde mi uplavaly 
brýle.  (Anežka, 5.B)

V družině to žije
Vyvrcholením školního roku v  družině 

je tradiční Olympiáda ŠD, ve které se děti 
zkouší poměřit v běhu na 50 metrů, ve sko-
ku do  dálky z  místa a  v  hodu tenisovým 

míčkem. Odměnou jsou diplomy a  také 
drobné dárečky. Atmosféra je vždy nezapo-
menutelná.

co je nového

Kdybychom byli ve škole

Olympiáda v družině

Den Země, 4.A

Kvetoucí plechovka okurek 5.B
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Moc mě mrzí
že jsme propásli různé školní akce – kino, 

divadlo, valentýnské trsáníčko. Bylo by su-
per navštívit hrad nebo památku, o které se 
učíme ve vlastivědě. Mohli jsme jet s naší 
paní učitelkou lyžovat. To by bylo super.

  (Lucie, 4.B)

Bylo by to lepší
Kdybychom byli celý rok ve  škole, nor-

málně a  ne rotačně, bylo by to podle mě 
lepší. I když…no má to své výhody a nevý-
hody. Především to vstávání a ty roušky. Já 
si myslím, že v  každé třídě je alespoň je-
den žák, který dává přednost online výuce. 
Nemyslete si, že to tak v naší třídě není… 
Nezávidím druhému stupni, který ve škole 
skoro celý rok nebyl. Den předtím, než jsme 
se vrátili do školy, tak si myslím, že mini-
málně polovina třídy sháněla poslední zá-
pisy z online výuky. Samozřejmě netvrdím, 
že v naší třídě není někdo, kdo odevzdává 
úkoly včas nebo má všechny zápisy hotové. 
Každopádně když jsme přišli do školy, tak 
ne všichni jsme měli všechno hotové… Ale 
myslím si, že to takhle bylo průměrně v ka-
ždé třídě. (Amy, 5.A)

Určitě bychom toho stihli 
mnohem více

Například bychom se zapojili do  více 
soutěží, které kvůli koronaviru nebyly. Také 
by byly jiné školní akce, např. sběr papíru, 
ples nebo valentýnské trsáníčko. Mně hod-
ně chybí recitační soutěž. Baví mě čtení 
básniček, ze kterých pak vybírám tu, kterou 
se naučím. Také bychom mohli jet alespoň 
jednou do kina nebo divadla. Cestu do kina 
si představuji takhle. Ráno by pršelo a byla 
by zima. Nastoupili bychom do  autobusu. 

Projeli bychom Brnem a  zaparkovali před 
Olympií. Po vystoupení z autobusu bychom 
vyjeli po eskalátoru do druhého patra. Tam 
bychom si koupili popcorn a cocacolu a šli 
bychom si sednout do sálu. Hráli by urči-
tě zajímavý a napínavý film. Až bychom se 
vrátili na oběd, všichni by si o tomto zážit-
ku povídali.  (Václav, 5.B)

Přišli bychom o skvělou 
únikovku (6.A)

Ve  které jsme od  pana učitele třídního 
dostávali otázky a úkoly, které jsme plnili. 
Všichni jsme si to užili a dostali jsme jako 
odměnu knihu.

Tak to už si ani neumím 
představit

Hodiny mučení, a to ne jen dvě nebo tři, 
ale třeba šest nebo sedm. Pravdou je, že 
bych si nemusela dodělávat všechny zápisy 
na  poslední chvíli a  taky bychom nepsali 
všechny testy takhle najednou. A  hlav-
ně jsme mohli jet na  ŠVP, kde mohla být 
zase zábava a  odpočinek od  školy, a  užít 
si spoustu dalších akcí. Všechno uteklo 
hrozně rychle. Zdá se mi ale, že to nejvíce 
prospělo planetě, protože nejezdili tolik 
auta, nelítala letadla atd. Naopak to vůbec 
neprospělo naší třídě, ta online výuka. Vět-
šina se mi zdá ještě o něco zmatenější.

  (Bára, 6.B)

Kdyby nebyl Covid-19, 
mohli bychom se spolužáky zažít spoustu 

úžasných zážitků. Určitě bychom jeli na ško-
lu v přírodě, lyžák, na rafty… Také bychom 
určitě zavítali na  mokerský bazén, kde by 
byla hromada zábavy, ježdění po skluzavce, 

kohoutí zápasy v bazéně a dělání kotrmel-
ců pod vodou atd. Určitě by učitelé pro nás 
uspořádali různé exkurze, kde bychom se 
něco naučili a  dozvěděli se něco o  histo-
rii nebo o  současnosti. Ve  škole bychom 
o přestávkách hráli na babu a pak si sedli 
do lavic a 45 minut koukali do tabule. Vše 
by bylo naprosto super a  mohli bychom 
si užít celý rok, který jsme kvůli covidu-19 
strávili doma.  (Jaromír, 7.A)

Tak bychom…
Mohli bychom začít tím, že bychom říkali, 

jak jsme o nic důležitého nepřišli a že jsme 
přišli jen o hromadu testů a nervozity při 
nich, ale zdaleka to není pravda. Protože 
upřímně si řekněme a  přiznejme, že nám 
toho spousta chybí: plesy, akce, výlety 
a  i  to bavení se o  přestávkách nebo tře-
ba cesta do školy. Co jsme doma, už jsem 
tolikrát vzpomínala, jak jsme spolu byli 
na  plese nebo na  jakékoliv ze zmíněných 
akcí či aktivit, a myslím, že to všem chybí. 
Kdybychom byli ve  škole, asi bychom se 
vše určitě daleko lépe naučili. Sedávali by-
chom každý den ve škole a těšili bychom se 
domů, jak odložíme věci a jdeme ven. Pro-
stě se shodneme na tom, že bychom dělali 
to, co nás někdy nebaví, ale i  tak bychom 
měli spoustu zážitků a vzpomínek. Den ode 
dne bychom se spolu smáli a  spolupra-
covali NA ŽIVO, NE PŘES POČÍTAČ! A i naše 
paní učitelka třídní s  námi měla plány: 
Chtěla pro nás uspořádat jako i minulý rok 
exkurzi do Knihovny Jiřího Mahena v Brně, 

Kdybychom byli ve škole

Adéla, 1.A

Anna, 1.B

Kristýna, 1.A

Únikovka, 6.A
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Prostředí Google Classroom
Doba covidová nás naučila orientovat 

se v  prostředí Google Classroom. Poprvé 
jsme si vyzkoušeli chatovat se spolužáky. 
Většinou jsme si nepsali nic smysluplného. 
Naše konverzace nejčastěji vypadala násle-
dovně:

,,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-
AAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAA-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Dokážete 
v  co nejkratším čase najít písmenko E?“ 
Během chvilky jsme mohli být v  ohradě 
u koní, v cizím obývacím pokoji, pod moř-
skou hladinou nebo na  pláži. Jak? Naučili 
jsem si měnit pozadí. Někteří z  nás došli 
tak daleko, že během přestávek sdíleli ob-
razovku a pouštěli nám záznam z nejmeno-
vané webové stránky, jak nějaký chlapec 
s  vtipně upraveným hlasem hraje hru MI-
NECRAFT. Myslíme si, že na  tuto dobu jen 
tak nikdo z nás nezapomeneme. 

(Žáci 2.A a třídní učitelka Ivona Štorková)

Co nám Covid vzal a dal? 
Pracovat na PC… Nosit roušky… Nespor-

tovat a nechodit ven… ŠKOLA JE FAJN. (2.B)

Pozitivum na koronavirové době
Od  roku 2019 až do  roku 2021 zuří CO-

VID 19. My, žáci 3.B, se statečně snažíme 
vypořádat se současnou dobou a  nepro-
padnout trudnomyslnosti. Proto jsme dali 
dohromady seznam věcí, kterým jsme 
se přiučili. Jako všichni ostatní jsme se 
naučili více pracovat s  počítači, tablety, 
chytrými telefony… Dokonce se zvládáme 

i sami otestovat, abychom zjistili, že jsme 
negativní (ale to je pozitivum). Samozřej-
mě i v učivu pomalu, ale jistě postupujeme 
kupředu. Trávili jsme více času venku, ať 
už krokováním, jízdou na  kole, koloběž-
ce, skateboardu či kolečkových bruslích. 
A  perlička na  závěr? Někteří z  nás začali 
více dbát na hygienu, hurá!  (3.B)

Co mě naučila doba Covidová…
… ráno déle spát, lépe ovládat PC, zorga-

nizovat si práci a čas, být více samostatný, 
častěji chodit ven s kamarády, užívat si ro-
diny, sourozenců, víc si s nimi hrát, uklízet 
si v pokoji (= naházet všechno mimo kame-
ru dřív, než začne online hodina), víc číst, 
sportovat, hrát stolní hry a na hudební ná-
stroj, koukat na filmy, chodit na procházky, 
na výlety do přírody, nosit roušky…Pocho-
pili jsme, že není výhoda být pořád doma, 
chyběli nám kamarádi, nakonec i  škola, 
někteří z nás se stali ještě více „závislými“ 
na  PC, elektronice a  některé z  nás to na-
opak přestávalo bavit. Super bylo ráno déle 
spát a mít jen dvě, tři hodiny online výuky 
denně, ale někomu připadalo, že zadané 
práce je hodně a moc se mu do ní nechtě-
lo… A v některých rodinách bohužel došlo 

i ke zhoršení vztahů (se sourozenci a třeba 
i s rodiči)… Každopádně jsme všichni rádi, 
že jsme ve škole a můžeme si užívat spo-
lečný čas! (4.A)

Díky covidu jsem se naučila 
hrát na klávesy

Používat pořádně PC, přihlásit se o slo-
vo ťapkou a  celkově jsem se skamarádila 
s  Google Classroom. Co dělám, abych se 
nezbláznila a  vyhrála souboj s  covidem? 
Nehlásím se na  online v  pyžamu, snídám 
dřív, něž zapnu PC, udržuju si kroužky a když 
to jde, kontakt s kamarády. A máme na sebe 
jako rodina více času. (Lucie, 4. B)

Co jsem si vzal z doby COVIDOVÉ
Tento školní rok byl opravdu výjimeč-

ný. Pro někoho je on-line výuka nudná 
záležitost, pro někoho boj. Já jsem si od-
nesl z  on-line výuky jediné: už to nikdy 
víc nechci zažít. Po  čas doby covidové 
jsem se ještě zdokonaloval v designování 
a  kódování. Začal jsem dokonce vyvíjet 
webové stránky. Řekl bych, že jsem se 
za tu dobu naučil dost. :) Někdo se zase 
naučil lépe pracovat s počítačem a elek-
tronikou. Dokonce si někdo počítač i kou-
pil. To opravdu pro někoho není levná 
záležitost, ale myslím, že v  dnešní době 
má počítač snad každý. Tak má alespoň 
počítač do  budoucna. Asi všichni jsme 
si odnesli, že učení přes on-line služby 
někdy opravdu není snadné. Proto toho 
tolik na on-line výuce nestíháme. ½ času 
strávíme nastavováním kamer a mikrofo-
nů. Takže jsme si z doby on-line výuky ani 
neodnesli nějaké pořádné učivo. Doufám, 
že i ty sis z on-line výuky vzal nějakou po-
zitivní myšlenku. 

 (Přeji všem hodně úspěchů, Pavel, 5.A)

podívala by se s námi do historického jádra 
Brna a ukázali bychom si místa, o kterých 
jsme četli v  pověstech, vydali bychom se 
do  divadla a  do  Mediatéky. Každopádně 
ze všeho zmíněného je jasné, že nám toho 
spousta uteklo, ale doufám, že si všechno 
vynahradíme a už v té škole konečně všich-
ni zůstaneme.  (za 7.A Zuzana)

Psali bychom opět článek 
půlrok v naší třídě 

Ale třeba Radimovi by se se v  online 
hodině nepodařilo rozbít okno airsoftkou. 
 (Julie, 7.B)

Kdyby byla 8.A ve škole…
Společná vánoční besídka, úspěchy a ne-

úspěchy, pětky a jedničky, běhání po chod-
bě, kecání na obědě, zavařené mozky, vodák, 
spousta nesnědených polévek v  jídelně, 
naštvaní učitelé, naštvaní my, možná škola 

v přírodě, spoustu rozhádaných, ale i smíře-
ných přátelství, zlomené ruce, zlomené nohy 
a zlomená srdce, nesrovnané papuče, stole-
té svačiny v  aktovkách, uběhané tělocviky, 
vypsaná pera, ztracené gumy, řvaní ve třídě, 
invaze mimozemšťanů. To všechno možná 
i více, možná i méně bychom stihli za tenhle 
zvláštní skoro půlrok.  (Viola, 8.A)

Karanténa vs. stereotyp
Kdybychom chodili letošní rok do  školy, 

zřejmě by zůstalo vše při starém. Jen další 
školní rok, stejný jako každý jiný. S budíkem 
bychom vstali z postele, se zvoněním do lavic, 
usínali v  hodinách a  čekali frontu na  oběd 
ve  školní jídelně. Prostě klasika! Nechyběly 
by ani akce jako školní výlety, školy v přírodě 
a plesy. A ano! Něco bychom se naučili. Místo 
toho se však hodin účastníme z pohodlí na-
šich postelí a  netrávíme tolik času se svými 
spolužáky/spolužačkami a z toho času stráve-
ného u počítače nás mnohdy i bolí hlava. Jedi-

né, co zůstalo, jsou ty fronty na oběd. No, řek-
něme, že to má svá pozitiva i negativa a každý 
si je dokážeme představit. Kdybychom chodili 
do  školy, nepoznali bychom, co to znamená 
nemoct trávit čas s blízkými a přáteli, také by-
chom si neuvědomovali, jaké je nemoct dělat 
věci, které jsme považovali za samozřejmost. 
Kdybychom chodili do školy, tento rok by byl 
jiný, to bez pochyby, my ale byli doma a mys-
lím, že mohu říct, že jsme se naučili vážit toho, 
co jsme měli.  (Natálie, 8.B)

Kdybychom byli ve škole

Co mě naučila doba covidová

Dobronauti v 3.B

Sofia, 2.B
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Každého covidová doba naučila 
něco jiného, žáky třídy 5.B toto:

Umím lépe pracovat s  počítačem (Mi-
chal). Zamiloval jsem si školu. Víc si vážím 
času s  kamarády (Matyáš). Už nechci mít 
dva roky prázdnin (Barbora). Víc si uklízím. 
Víc chodím na procházky a při procházkách 
sbírám odpadky (Natálie). Víc si vážím živo-
ta a celé své rodiny (Karolína). Lépe vychá-
zím se sestrou a bráchou (Alex). Víc spor-
tuji (Anna). Víc pomáhám mámě (Klára). 
Mám víc času na čtení a prohlížení knížek 
(Václav). Nechci dva roky prázdnin, stačil 
mi rok u počítače (Valentýna). Zvykl jsem si 
na roušku (Pavel). Lépe pracuji s počítačem 
(Richard). Myslím, že školu si teď zamilovali 
úplně všichni.  (5.B)

Co už umíme? 
Všichni jsme poznali nového kamará-

da strýčka Googla. Za  holky můžeme říct, 
že jsme se všechny naučily pracovat lépe 
s počítačem. A kluci se v tom ještě více zdo-
konalili.  (6.A)

Naučila mě…
že jako výmluvu na online výuce můžeš 

použít úplně vše, ale ne vždy to projde. 
Že je pro učitele obzvlášť užitečné naučit 
se vyvolávat duchy („Jakube, jsi tam…ozvi 
se!“). Že si zápisy a věci do školy mám dělat 
hned, abych to potom nemusela dohánět. 
Že si mám pořádně číst zadání a dávat po-
zor.  (Bára 6.B)

Určitě bych neměl tolik času 
trávit za počítačem

Na  tomto typu výuky je pozitivní, že je 
to jiný způsob výuky a máme možnost si ji 
vyzkoušet. Negativum je závislost na  počí-
tačích a  elektronice, která postupem času 
vzniká. Když se nudím, jdu si zaběhat a nebo 
jdu sportovat.  (Jaromír, 7.A).

Je za námi téměř celý rok učení 
beze školy

Je strašně zvláštní, jak se skoro ze dne 
na den dokáže vše obrátit absolutně naru-
by. Kdyby vám někdo před nějakou dobou 
řekl, že se na rok a něco zavřete doma a bu-
dete se defacto učit sami, nemyslím si, že 
byste to tomu člověku věřili. Tím, že nastala 

tato veliká změna, se po nějaké době začne-
te ztrácet v tom, jaký je den, kolik je hodin 
a co jste kdy dělali. Ale i tak hlavní otázkou 
tohoto článku je: co mě tato doba naučila? 
Samozřejmé je, že lidem, kteří nebyli zvyklí 
na práci přes počítač, se zlepšily dovednos-
ti právě s počítačem, protože všechno spo-
jení bylo postaveno prakticky jen na něm. 
Ale já si pod pojmem ,,naučila“ představuju 
trochu něco jiného. A to za všechny ze třídy 
můžu říct, že jsme se naučili pracovat da-
leko, ale daleko lépe s časem, naučili jsme 
se ho lépe organizovat a říct si, že všechno 
prostě odkládat nemů-
žeme. Naučili jsme se 
trpělivosti, velikému 
nadhledu, zodpověd-
nosti, neprokrastinovat, 
plánování, poctivosti, 
samostatnosti. Ale je 
důležité si přiznat, že 
se nám někdy taky ne-
chtělo, a to vedlo k na-
učení se ne úplně pozi-
tivním věcem jako třeba 
výmluv, vypínaní mikro-
fonů, nezapínání kamer 
nebo třeba nemluvení. 

No ale tohle není to nejdůležitější a v tomto 
ohledu asi nejpozitivnější. Myslím, že nej-
pozitivnější je to, že jsme si konečně (ne 
všichni, ale spousta ano) uvědomili, že prá-
ce ve škole je něco úplně jiného a lepšího 
než doma. A  když už jsme byli doma, tak 
jsme se taky potřebovali naučit sem tam 
vypnout, na chvilku vyhodit z hlavy všechno 
okolo školy a udělat si čas na sebe i na své 
přátele.  (za 7. A Zuzana)

Co nás naučila online výuka
Skoro celý rok byli jak žáci, tak učitelé 

odkázáni na online výuku. Pro naše potřeby 
jsme používali program Google Classroom, 
který nám posloužil jako místo, kde byly 
zadávány všechny úkoly. Samotné online 
hodiny se konaly v programu Meet. Všichni 
se museli adaptovat na  online výuku, což 
vedlo k  poznání programů jako je třeba 
Word nebo Powerpoint. Já používám tyto 
programy již dlouho a rozhodně cítím velké 
zlepšení. Online výuka nás taky donutila si 
více věci organizovat a  rozdělovat si práci 
na dny v týdnu.  (Marek, 8.A)

Čas, covid a já 
Co nám COVID vzal? Mně naštěstí ne-

vzal nikoho blízkého, ale když onemoc-
něla babička s dědou, moc jsem se o ně 
bála. Uvědomila jsem si, že našeho času 
si musíme hlavně vážit. Vážit si času, který 
můžeme strávit s rodinou, s přáteli, nebo 
jen tak sami se sebou. A opravdu už je jen 
na nás, jak s naším časem dokážeme na-
ložit. Co nám COVID dal? Ukázal nám mož-
nosti, o kterých jsme neměli tušení. Doká-
zali jsme se naučit učit sami, tedy skoro 
sami, pod dohledem Google Classroom, 
dokázali jsme zůstat doma a nepozabíjet 
se navzájem. Museli jsme se naučit hos-
podařit se svým časem. Ke konci distanč-
ní výuky bylo čím dál tím těžší neujíždět 
na  brouzdání internetem, málokdy se 

stalo, že by nepípal 
messenger, učitele 
opouštěla postup-
ně fantazie a  nás 
odhodlání všechno 
zvládnout. Výsled-
kem je dokonce 
i  to, že se vlastně 
do  školy těšíme. 
Těšíme se na  úplně 

obyčejné věci, jako svačina z  ubrousku, 
třepotavá polívka se strouhanou zeleni-
nou ve  školní jídelně, ale hlavně na  to, 
že zase budeme všichni spolu, ve  škole, 
ve  třídě, budeme se dívat jeden na dru-
hého, odpoledne se potkáme venku, ně-
kdy třeba zajdeme do  kina. A  za  pár let 
budeme dětem vykládat: „Jó, tenkrát, když 
distanční výuka byla ještě v  plenkách…“ 
 (Barbora, 8.B)

Co mě naučila doba covidová

Ella, 1.B

Takhle kvete 5.B

Pondělní ráno 3.B

Nástěnka 3.B
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Hrdinové jsou všude kolem nás
Jarní téma naší básnické soutěže se 

evidentně osvědčilo. Sešlo se nám 40 
příspěvků, a  to jak básní, komiksů, tak 
prozaických textů a k tomu dokonce ještě 
jedno video. To je v naší soutěži zařazeno 
vůbec poprvé, takže si bezesporu zaslou-
ží speciální ocenění. Jeho tvůrkyním z 6.B 
Báře, Viktorii a Ester gratulujeme. Ve ve-
dlejší roli se objevil dokonce i pes Tami-
šek. I když není žákem naší školy, rozhodli 
jsme se drobnou cenou odměnit i ho. Vi-
deo si můžete prohlédnout pod následují-
cím odkazem - https://www.youtube.com/
watch?v=8GUnnbdAJ2E.

Ve  vašich výtvorech vystupovali jako 
hrdinové lékaři, hasiči, policisté, ale také 
rodiče i sourozenci, obyčejní kolemjdoucí. 
Nedrželi jste se jen vážné noty, ale leckdy 
pojali hrdinství i  s  vtipem a nadhledem. 
Vyhodnocení bylo tentokrát obzvlášť slo-
žité, všechny práce by stály minimálně 
za přečtení, ale pro to není v našem ča-
sopise místo. Proto si zde můžete přečíst 
10 nejlepších (dle názoru poroty). Tak ne-
zapomeňte, každý z nás je v jistém slova 
smyslu hrdina. Stačí jen ho v sobě objevit!

1. místo
Ondřej, 5.B
Šampion
Na plakátu u kina,
zaujal mě hrdina.
Chtěl bych býti jako on, 
být pro všechny šampión.
Připravím si pro to půdu, 
vše si najdu na „jůtubu“.
Až zachráním planetu,
budu hvězda na netu. 

2. místo
Amy, 5.A
Hrdina všedního dne

Když se řekne hrdina, tak si většinou kaž-
dý představí nějaký sci-fi film nebo lidi se 
superschopnostmi. Ale hrdina vždy nemusí 
mít superschopnosti. Může to být kdokoliv 
z nás. Pro mě jsou hrdinové rodiče, kteří mi 
vždy pomohou a dělají všechno to, co po-
třebuji. Potom také učitelé, kteří musí vše 
zvládnout v  této nelehké době. Nesmím 
také opomenout lékaře, záchranáře a ses-
třičky, kteří to mají velmi těžké. Za hrdinu 
mám i  pána, který když si náš spolužák 
zranil hlavu, tak zavolal záchranku. Bez něj 
bychom to asi nezvládli, byli jsme rádi, že 
to někdo udělal za  nás. Ten den se našlo 
hrdinů hned několik: pán, který zavolal 
záchranku, záchranka, která včas přijela, 
lékaři, kteří z  ní vystoupili, a  hlavně náš 
spolužák, který to vše zvládl. Tak vidíte, že 
hrdinů bez superschopností je mnoho…

3. místo
Zuzana, 7.A
Můj táta, ten je moc rád,
že naučil mě sportovat,
lyžovat a bruslit též 
v létě v zimě, vždy kdy chceš.

Maminka taky tu je, 
s láskou o mě pečuje,
energii a radost mi předává, 
se spoustou věcí mi pomáhá.

Sourozenec mě má rád, 
nedává to však moc znát,
i přesto je mi k pomoci
ve zdraví i v nemoci.

Člověk, zvíře, rodina, to je pro mě hrdina!

4. místo
Václav, 5.B
Hrdina
Každý správný hrdina,
dřív lesklou zbroj chtěl mít.
Jenže dneska lepší je,
rouška, dezinfekce a štít.

5. místo
Anežka, 5.B
Každý je v něčem hvězda, 
i když se to nezdá.
Nepoznáš to hned,
ale až za pár let.

6. místo
Antonie, 5.A

Kromě obecně uznávaných profesí, jako 
jsou doktoři, sestřičky, hasiči, kterých si 
nesmírně vážím, jsou pro mě velkými hrdi-
ny také: 1. Feministé (lidé, kteří hájí práva 
žen) – Vážím si těchto lidí, protože si mys-
lím, že ženy mají stejná práva jako muži.2. 
Pomáhající profese (např. organizace hájící 
práva dětí, organizace pomáhající psychic-
ky nemocným, drogově závislým) – Vážím 
si těchto lidí, protože jejich práce je velmi 
společensky prospěšná, psychicky náročná 
a  často nedoceněná. Jedny z  mnoha po-
máhajících organizací jsou: Člověk v  tísni, 
Linka důvěry, Zdravotní klaun, Světluška 
a Pomozte dětem.

7. místo
Kateřina, 7.A
Hrdina?
Kdo je hrdina?
Třeba moje tetička,
je to zdravotní sestřička.

Každý den chodí do práce,
není to žádná legrace.
Pacientů denně má mnoho,
nezapomene na nikoho.

Měří tlak i odebírá krev,
nikdy není slyšet žádný řev.
Šikovná je velice,
všichni si jí váží nejvíce.

S respirátorem na nose to nemá snadné,
grimasy nemůže dělat žádné.
Nemocnice její druhý domov je,
pro pacienty je to naděje.

Je to velká hrdinka,
moje teta Olinka.

8. místo
Michal, 6.B
Hrdinové doktoři
nemoci nám léčí, 
hasiči i policie
s pandemií se taky pere, 
pomáhají všichni, 
jsme jim za to vděční.
Nevynechám ani maminku,
zvládne i tu hrdinku,
máma vaří, pere, pracuje,
dobré věci mi kupuje,
s výukou mi pomáhá,
i když někdy nadává.

9. místo
Adam a Jiří, 6.B
Hlavní hrdina

10. místo
Natálie, 6.A 
Hrdina všedního dne

Ne každý musí mít superschopnost nebo 
být napůl bůh. Stačí jen, abys měl dobré 
srdce a uměl ho použít. Stát se hrdinou je 
jednoduché. Pomoct staré paní s nákupem, 
zastat se slabších. I  za  takové maličkosti 
můžete být považováni za hrdiny.

BÁSNICKÁ SOUTĚŽ
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Každý z nás je HRDINA
O hrdinech se za poslední rok mluví čas-

to. A nejsou to fantastičtí hrdinové z knih, 
komiksů a  filmů. Jsou to lékaři, zdravotní 
sestry, policisté, hasiči, dobrovolníci po-
máhající v  nemocnicích nebo sociálních 
službách. Ti si zcela jistě zaslouží naše 
uznání a úctu, a to nejen v době covidu-19. 
V našem okolí však určitě žijí i další hrdi-
nové, hrdinové všedního dne. Proto také 
jarní kolo básnické soutěže dostalo právě 
toto téma. Hrdinstvím jsme se v 7.A zabý-
vali i v hodině OSV. A přišli jsme na to, že 
vše závisí na úhlu pohledu. Bojíš se hrozně 
k zubaři, ale stejně tam jdeš, protože víš, že 
je to důležité? Pak jsi hrdina – překonal jsi 
svůj strach a něco vykonal. Pro jiného ba-
nální věc, pro tebe velká odvaha. Skoro ka-

ždý z naší třídy našel nějakou svou „super-
schopnost“, díky které je možné se na něj 
dívat jako na hrdinu. Také jsme našli hrdiny 
ve svém bezprostředním okolí. Nejčastěji to 
byli rodiče a prarodiče, ale také sourozenci, 
kamarádi, psi či herečky. Správný hrdina by 
měl mít nějaké osobní motto. A tady jsou ta 
ze 7.A, třeba vás budou inspirovat:
• Vždy hrej naplno až do konce.
• Pravda vítězí.
• No game – no life.
• Co tě nezabije, to tě posílí!
• Škoda rány, která vedle padne.
• Všechno jde, když se chce.
•  Nikdy v životě se nevzdávej, i když si my-

slíš, že jsi prohrál. Skutečně prohraješ až 
tehdy, když se vzdáš.

•  Bolest, kterou cítíte dnes, je síla, kterou 
pocítíte zítra. 

•  Každá výzva, s kterou se setkáte, je příle-
žitost k růstu.

• Nikdy a nic nevzdávej!
• Bojuj do konce!
• Pes – přítel člověka.
•  Žít je těžké, smrt je lehká, ale vyplatí se žít. 
• Všechno má svůj důvod.
•  Uděláš tisíc dobrých skutků a nikdo si to 

nepamatuje. Uděláš jednu chybu a pama-
tuje si to každý. 

• Když máš hlad, nejsi to ty.

Do  soutěže Bezpečně v  kyberprostoru 
jsme odeslali 15 děl a  zabodovali jsme. 
Na  stupních vítězů se umístily Amy z  5.A 
a Martina ze 6.A se svými komiksy, Zuzana 
ze 7.A se svým plakátem a  Pavel z  5.A se 
svým videoklipem. Gratulujeme. Koukněte 
i na některé zdařilé návrhy maskotů.

BÁSNICKÁ SOUTĚŽ

oceněná díla

Návrhy maskotů

Michal, 5.A

Zuzana, 7.A

Martina, 6.A

Amy, 5.A

Terezie, 6.ANela, 6.A Anna, 5.B Michaela, 7.B

Patrik, 6.A

Marcela, 6.B

Karolína, 7.A

Michaela, 7.A Klára, 5.A
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Rozhovory s asistentkami a (jedním) asistentem pedagoga
V tomto čísle jsme se rozhodli vyzpovídat 

všechny asistenty pedagoga na naší škole. 
V  tomto školním roce je to osm žen a  je-
den muž. Otázky jsme vymysleli společně 
na online schůzce a poslali všem s prosbou 
o jejich zodpovězení. 

Tady jsou naše otázky:
1.  Baví Vás tato práce? Co Vás k  ní do-

vedlo?
2.  Čím jste chtěl/a být jako malá/ý? Jaká 

je Vaše původní profese?
3.  Chtěli byste si někdy vyměnit roli s vy-

učujícím? 
4.  Jste spokojeni se školstvím v  České 

republice? Chtěli byste něco změnit?
5.  V čem se změnil Váš pohled na školu, 

když v ní teď pracujete?
6.  Co se Vám na naší škole líbí?
7.  Které hodiny Vás nejvíc baví?
8.  Váš návrh na motto asistentů?
9.  Pokud byste měli možnost, posílali 

byste žákům správné řešení úkolů? 
A co za to? :-)

Odpovídá paní asistentka Renata Nantlová:
1. Tato práce mě 

nejenom baví, ale 
i naplňuje. Přived-
la mě k ní výchova 
vlastních dětí.

2. Chtěla jsem 
být lékařkou. Moje 
původní profese je 
fotografka.

3. Roli vyučující-
ho jsem si již vyzkoušela a neměnila bych.

4. Zařadila bych více praktické výuky 
a méně administrativy.

5. Práce ve školství je velmi zodpovědná 
a vyžaduje obětavost.

6. Velmi se mi líbí zahrada a učení v al-
tánku.

7. Mám ráda hodiny českého jazyka 
a matematiky.

8. ,,Jsme tu pro vás každý den.“
9. Každý žák si na správné řešení úkolů 

musí přijít sám svou snahou a pílí, my mů-
žeme jen nasměrovat a motivovat.

Odpovídá paní asistentka Tereza Kukosová:
1. Bavila mě prá-

ce s dětmi a  líbila 
se mi možnost 
práce v  místě by-
dliště.

2. Chtěla jsem 
být učitelkou, fo-
tografkou a  jednu 
dobu také knihov-
nicí.

3. Ne, nechtěla.
4. To nebudu vůbec komentovat.
5. Já myslím, že se nezměnil.
6. Líbí se mi, že je celkem „malá a rodinná“. 
7. Asi nejvíc matematika a jiné předměty, 

ve kterých se mohu dozvědět něco zajíma-
vého.

8. „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Ma-
ria Montessori

9. Asi nerozumím, jak to tazatel myslel.

Odpovídá paní asistentka Lucie Ilgnerová:
1. Práce mne 

baví, i  když mne 
k  ní vedly zpočát-
ku zejména prak-
tické důvody. Měla 
jsem malé dítě, 
a  tak jsem sháně-
la zaměstnání nej-
lépe v místě bydli-
ště a  na  poloviční 

úvazek, abych se mohla věnovat synovi.
2. Pokud si to dobře vybavuji, tak určitě 

jedním z prvních nápadů bylo stát se ošet-
řovatelkou v  ZOO. Vystudovala jsem pří-
rodovědeckou fakultu, obor systematická 
biologie a ekologie.

3. Není třeba si role měnit, myslím, že 
takto jsme já i „moje“ paní učitelka spoko-
jené :) 

4. Nejsem kompetentní osobou toto 
hodnotit. Ale, když se ptáte, nic není doko-
nalé a vše se vyvíjí, přesto je naše školství 
na vysoké úrovni a bez pochyb je kvalitní.

5. Ještě si o  něco více  vážím učitelů 
za práci a energii, kterou do výchovy a výu-
ky dětí vkládají.

6. Krásné hřiště, školní zahrada, nové 
učebny… je toho spousta. 

7. Baví mne všechny předměty. Ale pokud 
mám nějaké vybrat, tak mám ráda zejména 
přírodovědu, angličtinu a výtvarnou výcho-
vu.

8. Nechám se inspirovat knihou Ferda 
mravenec od  O. Sekory… motto pro asis-
tenty = Asistent, práce všeho druhu. Nic 
vtipnějšího mne nenapadá.

9. Potřebovala bych nové auto, takže by 
to nebylo laciné.. Ale teď vážně...jen ať se 
děti snaží, jen tak má práce učitelů smysl!

Odpovídá paní asistentka Jana Neuerová:
1. Práce asisten-

ta pedagoga mě 
velice baví a  na-
plňuje. Mám ráda 
děti, ráda s  nimi 
pracuji a  pomá-
hám jim. 

2. Chtěla jsem 
být učitelkou 
v  mateřské škole. 
Studovala jsem 
ekonomický směr 

a pracovala jsem jako asistentka v počíta-
čové firmě.

3. Několikrát jsem si vyzkoušela roli uči-
telky, ale více mi vyhovuje práce asistentky. 

4. Se školstvím jsem spokojená, asi bych 
nic neměnila.

5. Čím dál více obdivuji práci pedagogů.
6. Na naší škole se mi líbí prostředí, hřiš-

tě a nové učebny.
7. Nejvíce mě baví výtvarná výchova.

8. Táhneme za jeden provaz.
9. S  touto možností nesouhlasím, sna-

žím se, aby se děti k výsledku dopracovaly 
samy, v životě to budou potřebovat.

Odpovídá paní asistentka Renata Civínová:
1. Ano, práce 

s  dětmi mě baví. 
V  mládí jsem jez-
dila na tábory jako 
oddílový vedoucí. 
Chtěla jsem vymě-
nit náročnější za-
městnání za méně 
náročné. Důvo-
dem bylo mít více 

času pro péči o rodinu s třemi dětmi.
2. Už od  malička jsem chtěla pracovat 

v nemocnici. Toto prostředí mě nějak fasci-
novalo. Na práci sestry se mi líbí její pest-
rost, plníte hned několik rolí zároveň. Splnil 
se mi můj sen, skoro 13 let jsem pomáhala 
přivádět děti na svět. Má původní profese 
je porodní asistentka, a  já doufám, že se 
k ní alespoň na chviličku ještě vrátím...

3. Ano, a  nejednou se to povedlo. Kdy-
bych nepracovala ve zdravotnictví, asi bych 
byla učitelkou.

4. Ano, s  českým školstvím jsem  vcelku 
spokojena. Věřím, že kvalitní vzdělání dává 
šanci na rozumné uplatnění v životě. Mys-
lím si, že by se ve škole měla více vnímat 
individualita žáka. Vždyť většina jedinců 
má silnější, a  naopak slabší schopnosti 
v  různých oblastech (předmětech). A  roz-
víjet právě ty oblasti, ve kterých žák vyni-
ká. A  vhodně napojit formou zajímavých 
projektů ty oblasti, které mu vůbec ne-
jdou. A co bych změnila? Chtěla bych, aby 
ve třídě bylo maximálně 20 žáků. Nyní jsem 
ve třídě, kde jich je 15 a to je ideální. Tako-
vé dítě si to pak ve škole jen neodsedí, ale 
aktivně prožije. Určitě je do výuky mnohem 
více zapojené a soustředěné.

5. V  ničem zásadním se asi nezměnil. 
Stále mě udivuje, kolik nekázně se musí 
ve škole řešit a jak velký vliv to má na kva-
litu výuky. Nekázeň demotivuje učitele a ty 
žáky, kteří chápou, proč se do školy chodí.

6. Moc se mi líbí prostředí a  vybavení 
školy, a že stále něco nového vzniká. Teď se 
můžeme už těšit na novou přístavbu. A také 
příjemné kolegyňky a fajn lidi kolem.

7. Nejvíce mě baví biologie a  zeměpis, 
pak matematika a český jazyk, nejméně fy-
zika a chemie.

8. „Pomáhat žákům a  motivovat je, aby 
se ve škole cítili co nejlépe.“

9. To by byl podvod!

Odpovídá paní asistentka Eva Pánková:
1. Moje vlastní děti jsou už dospělé, tak 

se snažím pomáhat ve škole dětem, které 
to potřebují. Kdyby mě práce nebavila, ne-
mohla bych ji dělat.

2. Babička pracovala v  knihovně. Ráda 
jsem tam za  ní chodila, vždycky se mně 
mezi knížkami líbilo. Nakonec jsem se ale 

zeptejte se, na co chcete, já, na co chci, odpovím
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knihovnicí nestala. 
U  těch písmenek 
jsem však zůstala 
– v tiskárně jako ty-
pograf.

3. Být ,,paní učitel-
kou“ jsem si už ně-
kolikrát vyzkoušela. 
Je to práce zajímavá 
a zodpovědná.

4. Podle mého názoru by měli učitelé mít 
více času na svoje poslání - učit děti. ,,Papí-
rování“ mají docela dost.

5. Jako rodič jsem si úplně nedovedla 
představit náročnost učitelského povolání, 
které nyní poznávám z té opačné strany.

6. Přátelské a osobnější prostředí menší 
venkovské školy. Pracuje se zde mnohem 
příjemněji, než ve veliké, anonymní měst-
ské škole.

7. Těžko bych si vybrala jen nějaký kon-
krétní předmět. Děti jsou  kreativní a  do-
kážou svými nápady a myšlenkami každou 
hodinu obohatit. Horší je, když ,,různé ná-
pady“ mají i o přestávkách. :-)

8. ,,Radost z každého krůčku.“
9. CHYBOVÝZVA: Každý, kdo f této odpo-

vjedi najde aspoň 3 chiby, může postoupit 
do  dalšího ročníku a  nepotřebuje žádnou 
nápovědu. :D

Odpovídá paní asistentka Miloslava Šmer-
dová:

1. Práce ve  škol-
ství mě baví už mno-
ho let, protože vím, 
že má smysl, a  ráda 
sleduji, jak se děti 
rozvíjejí.

2. Jako malá jsem 
chtěla být švadlena 
a návrhářka, ale taky 
právnička.

3. Mnoho let jsem stála na druhé straně 
a učila děti na druhém stupni hlavně češ-
tinu.

4. Myslím si, že české školství je na dob-
ré úrovni, ale nelíbí se mi podbízení dětem 
a zejména rodičům, někteří si myslí, že uče-
ní daleko lépe rozumí.

6. Na škole se mi líbí, že v ní pracují dobří 
učitelé.

7. Motto by mohlo znít: Pomáhejme těm, 
kteří to potřebují.

Odpovídá paní asistentka Veronika Vej-
rostová:

1. Ano, jsem veli-
ce ráda, že jsem se 
k této práci dostala. 
Zatím jsem velmi 
spokojená, ale uvě-
domuji si, že díky 
covidové situaci 
zde pracuji krátkou 
dobu. Pevně věřím, 
že  elán, který mám, 

vydrží. A co mě k ní dovedlo? Sousedka :-)
2. To je jasné :-) zpěvačkou, hereč-

kou a  hlavně olympijskou vítězkou. Před 
mateřskou dovolenou jsem pracovala 

v  reklamní agentuře, jako provozní baru 
a  nakonec jsem pracovala v  obchodě 
jako manager.

3. Děkuji, ale po tom opravdu netoužím, 
:-) ráda přenechám odborníkům.

4. Od  dob, kdy jsem základní školu na-
vštěvovala, se v  určitých směrech mnohé 
změnilo, ale taky ne. Rozhodně bych všech-
ny učitele platila zlatem.

5. Řekla bych, že nijak. Možná se v  ní 
teď cítím víc potřebná.

6. Skvělé zázemí pro sportovní a volno-
časové aktivity. Úžasná zahrada s altánem, 
na tu nesmím zapomenout. Je paráda, když 
si děti během vyučování mohou vyvětrat 
hlavu na  čerstvém vzduchu. Musím ještě 
vypíchnout fajn kolektiv, výborně se s nimi 
spolupracuje.

7. Řekla bych, že všechny dobře vedené. 
Jsem ve školství jen pár chvil a mám pocit, 
že pedagogům hltám každé slovo, které dě-
tem přednáší.

8. Společně pro děti.
9. Samozřejmě :-) :-) čokoládu? :-)

Odpovídá pan asistent Jiří Marek:
1. Zábava sice není 

to, oč tu běží, ale 
ano, baví. Ostatně 
mě baví všechno, co 
dělám, vnitřní svět 
to vždy nějak zařídí. 
K  této práci mě při-
vedla prozřetelnost. 
Ona ta potvora často 
mívá hodně zvráce-

ný smysl pro humor, aspoň v mém případě.
2. Jako malý jsem nad takovými věcmi 

nepřemýšlel. A pokud po nás ve škole chtě-
li něco takového nakreslit, kreslil jsem asi 
to, co jsem zrovna den předtím viděl v tele-
vizi nebo si někde přečetl.

Moje původní profese, pokud ještě dnes 
něco takového vůbec existuje, je nafouklé 
prázdné nic (filosof na volné noze). 

3. Ne, nechtěl bych si vyměnit nic 
s  nikým. V  jídelně je myslím jeden 
super citát Oscara Wilda, víte o něm?

4. Ačkoliv je to dnes opravdu lepší, 
než jak si pamatuji z dětství, spoko-
jen nejsem. Změnit se bude muset 
mnoho a  začít je potřeba na  peda-
gogických fakultách, ukončit zdvojení 
oborů s filosofickými fakultami a tak 
dále.

5. Získal jsem zde mnoho nových 
perspektiv na celý svět. Obecně bych 
řekl, že jsem díky této zkušenosti 
smířlivější, a  to k  celé společnosti, 
nejenom ke škole.

6. Co nebo kdo? Každopádně nej-
krásnější na  celé škole je ta toho 
času rozkvetlá sakura před vchodem 
do jídelny. Jinak celá škola je samo-
zřejmě skvělá a vše jako vždy začíná 
u vedení.

7. Nejvíce mě baví hodiny přímo 
předcházející obědu. Alternativně 
pak tělocvik. To je totiž jediná hodi-
na, kdy jsem k něčemu.

8. Kopírovat a stříhat!

9. Ano, posílal, proč ne (hack the system 
FTW). Případné úplatky beru výhradně for-
mou dogecoinů :D

A na bonus ještě jeden pozdrav 
z mateřské

„Všechny vás s  Eliš-
kou moc zdravíme a jak 
bude možnost, tak se 
za vámi rády přijedeme 
podívat. Ahoj Hanka, 
vaše asistentka.“

Eliška se narodila 3. 3. 2021 a je prý moc 
hodná. Tak přejeme, ať je to tak i nadále.-)

A nějaké to loučení
Po 33 letech práce na základní škole od-

chází do zaslouženého důchodu paní uklí-
zečka Dana Řičánková.

Moje milé děti z  družinky, letos to byla 
spíš dobrodružina, ale přesto jsme toho 
zvládli dost. Chci se s vámi tímto rozloučit, 
protože se o prázdninách stěhuji a nastu-
puji do jiné školy. Přeji vám hodně zážitků 
v družině, hodně úspěchů ve škole a hlav-
ně hooodně krásné prázdniny. Bude se mi 
po vás stýskat.  Radka Veselá

Zdravím všechny. Loučení mi moc nejde, 
proto se rozloučím slovy – Děkuji! Bylo to 
krásné. Všem přeji hodně zdraví, štěstí, 
úspěchů v osobním i pracovním životě.

 P. uč. Lázničková

A nějaké ty návraty
Čekají nás nějaké návraty z  mateřské. 

Zpět přivítáme maminku tří dětí paní uči-
telku Němcovou a  také paní učitelku Cel-
narovou. že nevíte, kdo to je? To budete 
koukat. Paní učitelka Kyzlinková se odstě-
hovala, nastoupí tedy ve škole blízko nové-
ho bydliště. Všechny moc zdraví. Přejeme jí 
i celé rodině pohodový život.

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

Moje jméno Michaela, 8.B
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ŠESTÁ AB
Šest mi bylo před šesti lety…šikovná 

na průšvihy…štěstí mi přeje…šel bych radě-
ji do školy…šestá třída je zatím můj nejlepší 
ročník…školní rok 2020 byl divoký…šťastná 
jsem často

Elektrika kope…energie mám většinou 
na  rozdávání…evidentně bych se mohla 
učit častěji…extrémně mi chybí lyžování…
ekologicky doma třídíme odpad

Sýr nejím (fuj)…snažím se mít uklizeno 
v pokoji…s tátou je zábava…směju se vše-
mu…snažím se zdokonalit…sedím teď často 
u  počítače…strašně ráda vyhrávám…sport 
mám velmi rád

Tobogány jsou nejlepší…tančím od  ma-
lička…táta se mnou chodí na ryby…televizi 
vůbec nesleduji…táta je můj kamarád…trá-
vím rád čas se zvířaty…

Á jsem někdy děsně paličatá…á kdybych 
byla chytřejší…áčko je sousední třída…ále 
nakonec to snad všechno dobře dopadne…
áčák jsem už od první třídy

Abych se nezbláznil, chodím ven…ana-
kondy a ostatních hadů se bojím…a už aby 
skončila distančí výuka…a ještě bych ráda 
dodala, že mám moc ráda svoji rodinu…a 
mám rád cestování

Běhám moc ráda…brácha mě někdy dost 
štve…baví mě kreslení a vyrábění a tanec…
baby, já jsem nej…byl bych rád, kdyby už 
skončila covid-epidemie…béčko 4ever

SEDMÁ AB
Sama se nudím…stýská se mi po  teni-

su…snažím se být šťastná…snídám pozdě…
sedm je šťastné číslo…samota mi nevadí

Encyklopedie je můj přítel…extrémně 
mi chybí akce a  kontakt s  lidmi…ekologie 
je super…energii jak pět chlapů mám…epi-
demie mi neprospívá…extrovert, to jsem já

Docela se bojím tmy…dovolenou si 
vždycky moc užiju…děkuji za to, co mám…
dnes mám online trénink basketu…důležitá 
je pro mě rodina…dáváme si výzvy…domácí 
výuka je stresující

Mám ráda, když mrzne a  sněží…miluju 
jídlo…mám skvělé kamarády…milovnicí zví-
řat jsem…máme rádi pohodu…mám velkou 
fantazii

Ách jo, distančka navždy…áčko je moje 
třída…ááá, zítra jdu bruslit s kamarádkami-
…á na prázdniny se těšíme…á ráda si trochu 
pospím

A  škola nikde…abstraktní umění se mi 

líbí...a nemám ráda horory...a tak nakonec 
si myslím, že jsem dobrý člověk…angličtina 
mi docela jde…a nejraději trávím čas s ro-
dinou a přáteli

Budoucnost bude zajímavá…blbá ale 
zároveň chytrá…baví mě zpívat si…běhám 
každý den

OSMÁ AB
Osvobodit princeznu polibkem mi ne-

dává smysl…o tom, co budu kdy dělat, roz-
hoduju nejradši sám…obklopují mě skvělí 
lidé…o všechny se ráda starám…online vý-
uka mi začíná lézt na nervy a přestávám to 
stíhat

Snažím se být sama sebou…start! začá-
tek nového dne je vždy těžký…směju se rád 
…snažím se žít a ne přežívat…sport je něco, 
co mě dennodenně naplňuje…snažím se 
pořád učit něco nového a pořád se v něčem 
zlepšovat

Mám ráda přírodu kolem sebe…mám su-
per kamarády…mám rád kuře z  KFC…moje 
jméno se mi líbí…mám ráda čokoládu…
mám rád klid…mám ráda přírodu…mám rád 
vysokohorské túry

Ách, úkoly mě nebaví… ááááááááááááá…. 

VYHODNOCENÍ HÁDANEK Z 27. čísla
Pokud jste pozorně četli, víte, že šneci (snad stále 

ještě) žijí ve 3.B, na kolech se po škole prohání Krasim 
z 2.A a netopýrka sídlícího v zahradním domku obje-
vila a na fotografii zachytila p. uč. Cholková. Před pár 
lety a ještě o chvíli dříve je to náš pan školník Zde-
něk Šmerda, ruce patří našim kuchařkám, které celý 
rok bez ustání naplňovaly vaše ešusy. Mňam. A takhle 
šikovné máme pod taktovkou paní učitelky třídní Ko-
pecké páťáky.

NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA HLAVOLAMU?
Sp

irá
la,

 6.
 b

400 týdně

Co je to?

A tohle?Copak je tohle?

napsali naši

Nalezeno v lavici A co je tohle? Kdo je to před pár lety?Kdo má na svědomí tuhle svačinku?

Kristýna Jiří Veronika
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áčáci, tak nám říká vedlejší třída…Ámos Ko-
menský byl zajímavá osoba…áááá, jak jsem 
krásná…á taky si chci jít za svými sny

A  nakonec štěstí a  zdraví pro všechny… 
ach jo, máme spoustu úkolů…automat 
na kafe je nejlepší věc na světě…a na závěr 
posílám pusu…a bude líp…a nakonec všem 
posílám lásku

Béčko jsme my, bohové…baví mě jezdit 
na koni…barvy a hudba mi dělají život ve-
selejší

DEVÁTÁ AB
Dítě stále jsem…denně cvičím, abych zů-

stal zdravý…dnes se cítím dobře
Elixír mládí zatím nepotřebuji…elf je ma-

gická bytost, kterou bych chtěla být…elekt-
řina je pro nás teď velmi důležitá

Věnuji se sportu…válení se doma je fajn…
venku mám nejraději, když svítí sluníčko…
vadí mi distanční výuka

Á i když je to teď takové zvláštní, tak se 
to snažím zvládnout

Trochu jsem ve  stresu…tepláky nosím 
nejraději…takovou devítku jsem si nepřed-
stavovala

Ámos je můj vzor…áčko je super třída
Ať je vše konečně při starém… …anime je 

fajn
Budu za chvíli na střední

NAPIŠ DOPIS. KOMUKOLI, O ČEMKOLI
„Dobrý den lidi. Jak se máte? Já se mám 

celkem dobře, ale chybí mi dovolená 
u moře, ale jinak pohoda. Jak zvládáte ško-
lu? Já dělám něco na poslední chvíli a něco 
dělám hned, jak to učitelé zadají, ale jinak 
zase pohoda.“

„Milí neznámí, těším se, až bude všude 
okolo nás jen samé zdraví. Až budu moct 
chodit bez roušky. Až budu moct jít s naši-
ma do kina. Až oslavím svoje narozky s ka-
marády a  rodinou. Až pojedeme na  výlet 
a na dovolenou. Těším se, až budu moct jet 
za babičkou a dědou do ciziny, už jsem je 
neviděl přes rok. Doufám, že už se celý svět 

přestane trápit a bude to jako dřív.“
„Ahoj maminko, chci ti napsat, že jsem 

moc rád, že tě mám. Hodně mi ve  všem 
pomáháš, vaříš to, co mám rád, uklízíš 
po mně, když se mi nechce, a pomáháš mi 
se vším, s  čím si nevím rady. Někdy jsem 
na tebe protivný, ale nemyslím to tak.“

„Vážený pane ministře, už nás pusťte 
do  školy. Teď si chodím do  školy jen pro 
obědy. Rád bych si tam chodil i pro vědo-
mosti. Za kamarády, za učiteli, mazat tabuli, 
zlobit o přestávce, rozbalovat svačinu, ke-
cat s kámoši. Plánovat školní výlet, oprášit 
zaprášenou aktovku (kde ji vlastně mám?). 
Ať se máme na co těšit.“

„Milí kamarádi, přeji vám, ať se vám 
daří nejen ve  škole, ale i normálně, třeba 
ve  sportu. A  myslím si, že tato doba vás 
štve stejně jako mě, ale všichni to zvládne-
me. Mějte se pěkně.“

„Ahoj kluci, už se moc těším, až se s vámi 
uvidím. Chybí mi, jak děláme o přestávkách 
blbiny. Jak se v  jídelně ve  frontě postrku-
jeme, když čekáme na výborný oběd. Ještě 
mi chybí, když v  tělocviku hrajeme fotbal, 
a cesta ze školy domů s vámi.“

„Milí spolužáci, chci vám poděkovat 
za pomoc, když jsem byla v nouzi, a za to, 
že přesto, že se nevidíme ve škole, se zved-
nete a jdete ven s ostatními.“

„Milá třído, doufám, že se brzy uvidíme. 
Chybí mi čekat na  autobus. Taky čekání 
na  to, až nám pan školník otevře a my se 
zase budeme tlačit do  dveří. Už mi chybí 
i čekání na to, až se uvolní místo v šatně. 
A nejvíc na to, až si sednu do lavice a usly-
ším a  uvidím vás, ne jenom monitor plný 
vypnutých kamer a  mikrofonů. A  doufám, 
že až se uvidíme, neuvidím jen roušky, ale 
i ty vaše úsměvy.“

„Ahoj babi, jak se máte? My máme pořád 
distanční výuku a moc mě to nebaví. Chy-
bíte mi, ty i děda. Ale bohužel se teď k vám 
nedostaneme. Těším se na  léto, až spolu 
budeme podnikat různé výlety a koupat se 
v  bazéně. Bohužel už zase musím na  dal-
ší hodinu, tak se mějte hezky a  já se brzy 
ozvu. Posílám pusu oběma.“

„Milí Loupáci, moc mi chybí schůzky 
a výlety s vámi. Jsem strašně naštvaná, že 
se spousta výletů zrušila. Aspoň že schůzky 
teď probíhají online. Hry jsou celkem fajn 
a příběhovka je super, ale chybí mi pohyb 
a  povídání. Tak se snad uvidíme alespoň 
na táboře.“

„Milý Koronavire, prosím tě, jdi pryč. Je 
sice úžasné sledovat, jak se vláda znemož-
ňuje a celý stát se tak trochu bortí, ale mys-
lím, že už toho bylo dost. Hlavně kvůli všem 
těm mrtvým a nemocným. Jak by se líbilo 
tobě, kdyby ti zemřela starší sestra chřipka. 
Prosím tě odejdi, a už se nevracej. Odcestuj 
třeba na  nějakou jinou planetu. Nebo se 
zkus polepšit.“

„Milý dědo, abych pravdu řekla, už mi 
dost chybíš. Chybí mi ta dlouhá cesta za te-
bou, koukání z okna a vyhlížení tvého ba-
ráčku. Chybí mi povídání a pomáhání ti se 
stavěním. A chybí mi tvůj úsměv. Jak skončí 
tahle situace, hned přijedu. Nebudu to moc 
prodlužovat. Doufám, že se máš krásně a jsi 
zdravý. Mám tě ráda.“

„Milý bratře, mám se fajn, doma nic no-
vého není (jelikož s námi bydlíš, tak o všem 
víš). Doufám, že už jsi koupil ten dárek, co 
mi dlužíš od Vánoc. Taky jsem ti snědl pala-
činky, promiň. No nic, to bude asi všechno.“

„Ahoj všichni, poslední dobou se snažím 
mít ráda sama sebe a brát se taková, jaká 
jsem. Snažím neporovnávat se s ostatními, 
i  když v poslední době je to hodně těžké. 
Snažím se soustředit sama na sebe.“

„Milé spoluhráčky. Už mi hrozně chybíte. 
Nejvíc mi chybí poslouchání písniček v ka-
bině před zápasem, před tréninkem, sou-
středění. Pokřik v kabině, když vyhrajeme. 
Mám vás ráda. Ahoj.“

„Ahoj moje budoucí já. Doufám, že se 
máš dobře a  užíváš si života, jak nejlépe 
můžeš. Dostala ses na  školu, kterou jsi 
chtěla? Pokud ano, musíš být určitě šťast-
ná, protože vím, že to byl tvůj velký sen. 
Pokud ne, nedělej si z toho hlavu, vždycky 
můžeš pomáhat lidem i  jiným způsobem. 
Snaž se být na lidi milá, upřímná, pomáhej 
jim a buď jim dobrou kamarádkou. Moc tě 
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prosím, nebuď tak narcistická, někdy pros-
tě musíš uznat, že mají jiní pravdu. A nemu-
síš všechno dělat sama, protože si myslíš, 
že to pak bude dokonalé. Nech něco dělat 
i  ostatní. Nesnaž se lidi upravovat pod-
le toho, jak si myslíš, že by měli být. Oni 
sami ví, co je pro ně nejlepší. Život vždycky 
nemusí být takový, jaký sis ho naplánova-
la, jsou a budou v něm překážky. Ale ty to 
zvládneš! Měj se krásně. Tvoje třináctileté 
já.“ PS: Nezapomeň si koupit kočku :)

„Ahoj kouzelná žábo, hledám tvé děti už 
48 hodin, ale zatím jsem jich našel pouze 
pět. Zlatý sněhulák Vašek byl na severním 
pólu, špinavec Karel na skládce, létající ko-
cour Mufík jedl mrak nad Londýnem, červe-
ný opičák Jonáš byl v džungli a budík Rudík 
byl na návštěvě u hodináře. Pořád ale ne-
můžu najít koblížka Pepu. Napiš mi prosím, 
jak ho najdu.“

„Pro všechny, se kterými jsem přežívala 
základku. Je to skoro devět let, neuvěřitel-
né jak to letí a z nás už nejsou děti, ale lidi, 
kteří ví, co chtějí. Na stole mi leží vyplněné 
přihlášky na střední. Za dva měsíce jsou při-
jímačky. Za necelý půlrok se spolu budeme 
loučit a pak za další dva měsíce si každý pů-
jde svojí cestou. Začíná nová etapa života. 
Neuvěřitelné, jak to rychle uteklo. Vždyť ne-
dávno jsme nastupovali do 1. třídy a teď se 
máme rozhodnout o svém budoucím životě.

„Milý Aligátore, nechovám tě doma a je 
mi to líto. Nechceš někdy přijít? Koukali 
bychom do  zrcadla, pili fousatý čaj v  pět 
hodin a  lezli na  nabíječku. Doufám, že tě 
v mýdlárně nekoupou bazalkovým mýdlem, 
aby ti to neničilo tvé krásné peří. Snaž se 
tenhle měsíc sníst méně ptakopysků než 
minulý, protože mi chodí pořád před barák 
fanatičtí zástupci práv ptakopysčích nohou, 
ocasů, hlav a  někdy dokonce i  očí a  já to 
musím svádět na  nosorožce, co mi hlídá 
krysy ve  sklepě, a  není zrovna nadšený. 
Takhle dobrého trenéra krys jen tak nena-
jdeš. Loučím se a měj se fanfárově.“

„Milá paní učitelko, Vaše hodiny mě 
baví. Doufám, že se brzo uvidíme, a buďte 
zdravá. Už se těším do školy. Snad už nás 
brzy otevřou. Myslete pozitivně a nebuďte 
pozitivní.“

„Milá paní učitelko, nevím jak vám, ale 
mě osobně škola chybí. Ze začátku jsem si 
myslela, jak to bude super, že budeme mít 
prázdniny, nebudeme chodit do školy atd. 
Ale místo pár týdnů je to už skoro rok, co 
jsme doma. Chybí mi náš kolektiv a  taky 
komunitňáky. Taky mi chybí opičák v  ky-
blíku od KFC. Nejraději mám, když hrajeme 
různé hry. Doufám, že se co nejdřív uvidíme 
zpátky ve škole.“

„Milá paní učitelko, mně distanční vý-
uka celkem vyhovuje, protože to s počítači 
umím a není to pro mě náročné. Ale věřím, 
že pro ostatní to nemusí být jednoduché. 
Nejvíc se mi líbí, že se můžu více věnovat 
svým koníčkům, rodině a  kamarádům. Ale 
zase se nám hůř učí. I když je tady hodně 
negativních věcí, tak jsou tu stále věci po-
zitivní. A věřím, že všechno má svůj konec.“

„Dobrý den paní učitelko, obdivuji tohle 
učitelské úsilí děti něco naučit. Musí to být 

strašně náročné a vysilující. Nudila jste se 
někdy v  poslední době? Já tedy ne. Naši 
učitelé se starají, aby nám na nudu nezbyl 
čas. Mějte se fanfárově.“

Rok s Covidem
Nejen Česká republika byla překvapená 

z  této pandemie, a  není divu, však nikdo 
z nás za celý svůj život nic takového nezažil. 
Můžeme být rádi, že naše vláda na začátku 
šíření nákazy nic nepodcenila. Razantně 
přikročila k důležitým krokům, které vedly 
k  zpomalení šíření, a  tím zabránila kolap-
su ve  zdravotnictví. Je velmi zajímavé, jak 
lidské podnikání může nabrat opačný směr. 
Třeba galanterie, které za poslední dobu při 
prodeji látek a dalších pomůcek na výrobu 
roušek zaznamenaly raketový nárůst zisků. 
Naopak restaurace a cestovní kanceláře za-
žívají extrémní propady. Tato zvláštní doba, 
kterou si teď každý prochází, přinesla nejen 
negativa, ale také kladné věci, které si vět-
šina z nás nikdy pořádně neuvědomovala. 
Myslím, že během pandemie si spousta lidí 
po celém světě uvědomila, jak důležité je 
naše zdraví. Ohleduplnost k ostatním lidem 
okolo nás, trávit čas s rodinou, nikam ne-
spěchat a nehnat se jen za prací a penězi. 
Mnoho lidí si myslí, že za peníze si mohou 
koupit cokoliv. Spousta věcí se za  peníze 
koupit samozřejmě dá a  na  několik věcí 
jsou vydělané peníze potřebné, abychom 
mohli v našem životě normálně žít a fungo-
vat, například bydlení, auto, jídlo, pití. Ale 
další řadu věcí, které nám dělají radost, si 
nikdo z  nás za  peníze nekoupí, například 
zdraví, zážitky, rodina, radost z maličkostí. 
Na  této situaci se mi velice libí, jak jsme 
se jako stát a obyvatelé našeho státu dali 
dohromady. Snažíme se držet všichni při 
sobě. Lidé si také začali uvědomovat, jak 
důležité je trávit čas doma se svou rodi-
nou, protože nikdy nevíme, o jakého člena 
rodiny a kdy můžeme přijít. Nikdo neví, co 
člověka v budoucnu potká, a proto si musí-
me vážit rodiny, přátel, partnera a  zážitků 
s nimi.  (Julie, 7.B)

Tento rok byl jiný. Všichni jsme si vyzkou-
šeli, jestli dokážeme být delší dobu jen tak 
se sebou. Rok s  covidem mi toho hrozně 
moc dal, ale i vzal. Byl to nejhorší ale záro-
veň nejlepší rok mého života. Nemohli jsme 
spoustu věcí, ale měla jsem mnohem víc 
času sama na sebe. Myslím, že tento rok mě 
změnil tak moc, jako žádný jiný. Za tento rok 
jsem si uvědomila, koho v životě potřebuji 
a chci ho v životě mít a koho ne. Začala jsem 
si vážit sama sebe a mít se ráda. Tento rok 
se zapsal do dějin a jednou se o tom budou 

učit naše vnoučata. Jednou budeme slavní, 
budeme ti, co zažili coronu. Bylo to omezu-
jící, otravné, náročné, ale nutné. Covid je 
závažná nemoc, ale věřím, že ji překonáme. 
Moc si přeju, aby jednou moje děti nemu-
sely nosit roušku. Jsem pyšná, že jsme tento 
rok zvládli.  (Ellen 8.B)

napsali naši
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Dům naší třídy, 7.A
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Kukyho výpravy
Když začala online výuka, vyrobili jsme si 

Kukyho – kamaráda, se kterým jsme hleda-
li bezobratlé živočichy. Chodili jsme s ním 
do přírody a fotili jsme s ním naše úlovky. 
Bylo to lepší, než sedět doma u  počítače. 
(Martina a Veronika, 6.A) Během jara jsme 
si zpestřovali výuku přírodopisu tzv. Kuky-
ho výpravami za poznáváním bezobratlých 
živočichů. Během toho jsme námi vytvoře-
né postavičky fotili třeba se slimáky, hle-
mýždi, stonožkami či různým hmyzem. Byla 
to prostě zábava a mnoho jsme se naučili. 
(Marcela, 6.B) Tohle pololetí nám paní uči-
telka Cholková připravila úkol – ten zněl: 
„Vyrobte si takzvaného Kukyho.“ Každý 
jsme si tohoto malého spolupracovníka 
vyrobili podle sebe a tak, jak jsme zvládli, 
ale myslím, že i když se někomu může něja-
ký z výtvorů zdát ne úplně hezký, každý se 
snažil, a to je úplně nejdůležitější. Na tento 
malý výrobek navazují všechny další úkoly, 
a to focení rostlin, o kterých jsme se letos 
učili. Fotili jsme od jarních květin, přes kap-
radiny po jehličnany a tak podobně. Někte-
ré hledání rostlin bylo náročnější, některé 
zase jednodušší. Ale asi úplně nejlepší bylo 
to, že hledání nás vyhnalo ven a donutilo 
nás se alespoň trochu koukat kolem sebe 
do  přírody. Celkově nás to většinu bavilo 
a  myslím, že to bylo lepší než sedět celé 
dny doma u  počítače. (Zuzana, 7.A) Když 

už jsme měli dost různých úkolů, zápisů 
nebo cvičení, paní učitelka Cholková přišla 
se zajímavým nápadem. Inspirovala se fil-
mem Kuky, což je postavička, která má ruce, 
nohy, tělo, hlavu a obličej. A to měl být náš 
úkol – vytvořit svého Kukyho a  později 
s  ním plnit různé úkoly. Fotili a  poznávali 
jsme s ním květiny a stromy. Většina z nás 
byla ráda, že jsme si udělali přírodopis tro-
chu zábavnější. (Michaela, 7.B)

Světový den vody
aneb „Malá kapka pro člověka, obrovská 
louže pro lidstvo“ (Lucie, 9.B)

Dne 22. 3. proběhl Světový den vody. To, 
že jsme byli doma, nás nezastavilo! Vymýš-

leli jsme různé, ale hlavně kreativní pří-
spěvky. Přemýšleli jsme o budoucím stavu 
a o způsobech, jak šetřit vodu. Je důležité, 
abychom si všichni uvědomili, že pitné 
vody postupně ubývá. Proto by měl každý 
z nás tímto vzácným zdrojem šetřit. Myslím 
si, že vytvořením těchto nádherných pro-
jektů jsme si uvědomili, jak je pro nás voda 
důležitá.

Jak šetří s vodou naši spolužáci?
Moje tipy k šetření vody: Nenapouštět si 

častokrát vanu. Když se chceme ve sprše 
namydlit, zastavíme si ji. Při čištění zubů 
také zastavíme kohoutek. Pračku zapneme 
ve chvíli, kdy je plná. (Ondra, 6.A) Za vodo-
měrem máme nainstalovaný chytrý ventil, 
který odepíná vodu, když v  domě nikdo 
není, nebo všichni spí. V případě potřeby 
se dá jednoduše zapnout tlačítkem, nebo 
přes aplikaci v telefonu. (Martina, 7.A) My 
doma rozhodně vodou neplýtváme. Máme 
velkou zásobu dešťové vody, kterou vyu-
žíváme především na zahradě a doma při 
zalévání rostlin. (Tomáš, 8.A) Preferovat 
myčku před dřezem, nemýt nádobí pod 
tekoucí vodou, ovoce a  zeleninu omývat 
v  míse. Dát si chladit vodu do  ledničky, 
mít průtokové šetřiče, zkrátit čas ve  spr-
še. (Natálie, 8.B) Koupit oblečení z druhé 
ruky (second hand, sekáč, bazar, vinted), 
vyměňovat, upravit nenošené oblečení, 
nebo stačí si jen prostě před zakoupením 
daného kusu oblečení říct: „Opravdu to 
potřebuji?’“ Protože při výrobě oblečení 
se každoročně spotřebuje přibližně 7,6 
trilionu litrů vody. Omezit maso! Nemusí 
být všichni vegetariáni, ale jíst maso třeba 
3x týdně a ne každý den. Podle průzkumů 
se totiž pro produkci 1 kg masa spotřebuje 
5 000 až 20 000 litrů vody. 1 kg hovězího 

masa vyžaduje 15  000 lit-
rů vody, to vystačí na  250 
koupelí v  naplněné vaně. 
(Elen, 8.B)

Kdyby vody nebylo, 
nic by tady nežilo.
Bez vody se nedá žíti,
všichni potřebují vodu píti.

Když je člověk v chodu,
potřebuje vodu.
Ať na pití či mytí,
musí voda býti. 
(Natálie, 8.B)
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DÍLA NAŠICH

Kuky s jahodníkem, 7.A Kuky s pampeliškou, 7.B
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DÍLA NAŠICH

Vliv volnočasových aktivit
Vliv volnočasových aktivit na  výskyt ri-

zikového chování žáků 2. stupně základní 
školy, tak zní název mé diplomové práce, 
ke které jsem prováděla potřebný výzkum 
na naší základní škole a  také na  jedné ze 
základních škol ve městě Brně. Celkem se 
sešlo 295 vyplněných dotazníků. A  mohlo 
se začít vyhodnocovat. Hlavním cílem mé 
práce bylo zjistit, zdali 
mají volnočasové aktivity 
vliv na  výskyt rizikového 
chování žáků 2. stupně 
základních škol. Zaměřila 
jsem se na  záškoláctví, 
kouření, užívání alkoholu, 
marihuany, ale také ji-
ných drog, a v neposlední 
řadě na nadměrné užívání 
internetu. Zajímalo mě, 
jestli mají žáci povědomí 
o  rizikovém chování a  ja-
kou představu mají o vol-
nočasových aktivitách. 
Bylo zjištěno, že žáci mají 
velice dobré povědomí 
o tom, co je rizikové cho-
vání, nejčastěji označovali 
alkohol a kouření, dále ši-

kanu, drogy a agresivitu. Překvapující bylo, 
že pouze 4 % žáků vybrala jako rizikové 
chování závislost na  internetu, což vede 
k  zamyšlení. Děti a  dospívající tento jev 
bohužel nepovažují za  škodlivý. Pod po-
jmem volnočasová aktivita si žáci ve 44 % 
představí sport, což je potěšující, násle-
dovalo chození ven s  kamarády a  také 
obecně aktivita, která žáky baví, umělecká 
a  tvůrčí činnost a  nechybí ani hraní her 

na PC. Tři čtvrtiny žáků navštěvují za nor-
mální situace pravidelně zájmové kroužky 
a pětina žáků v nich dokonce tráví více než 
6 hodin týdně. Nejčastěji však dotazovaní 
tráví volný čas s  rodinou, vrstevníky, ale 
i sami. Výskyt pravidelného záškoláctví byl 
naprosto minimální, více než tři čtvrtiny 
žáků nemá zkušenost s kouřením tabáku, 
na druhou stranu téměř 60 % žáků už má 
zkušenost s  alkoholem, přes 90 % nemá 

zkušenost s  marihuanou 
a celých 95 % nemá zkuše-
nost s  jinými návykovými 
látkami. Znepokojující je 
i  skutečnost, že více než 
polovina žáků tráví na  in-
ternetu 3 a více hodin den-
ně a nemá žádné omezení 
ze strany rodičů. Potvrdilo 
se ale, že rizikové chová-
ní je ve  větší míře patr-
né u  žáků z  Brna, u  žáků 
starších a  také u chlapců, 
to znamená, že je výskyt 
závislý na  věku, pohlaví 
a  na  prostředí, ve  kterém 
žák žije (venkov je méně 
rizikový).

Veronika Kršková, 
vychovatelka ŠD

Dobarvovaná koláž – krajina ve tmě a stíny města, 6.a

Dokreslování - Krajina mé fantazie, 7.B

Projekty, 3.A

Život kolem násHerbářDomečky

Antonie

LeontýnaAlice Natálie Terezie Daniel

Klára Rozálie Sabina

Volnočasové aktivity Michaela, 8.B
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deváťáci

Zeptali jsme se deváťáků…
Čím vás škola kladně ovlivnila?
Naučila mě spolupracovat s  ostatními…

došlo mi, že svět není vždycky růžový…
poznal jsem spoustu nových lidí… spoustu 
potřebných věcí do života… naučila mě, že 
není vždycky dobré říkat vše, co si myslím…
to, že si ze spousty věcí nemám nic dělat 
a  že učení může být občas i  zábava…nau-
čil mě základy všeho… dodržovat pravidla 
a  limity… číst, psát a  počítat…víc si vážit 
některých věcí… komunikovat s  ostatní-
mi a  nebát se lidí, kteří vás nemají rádi… 
stát si za svým názorem a zařizovat si věci 
sama… plnit si povinnosti… být s  lidmi… 
přemýšlet… poradit si… naučila mě spous-
tu nových věcí a odnáším si hromadu skvě-
lých zážitků, na které budu vzpomínat

Až odejdete na  střední školy, co vám 
bude chybět?

Lidi z mé třídy, učitelé a zážitky… kama-
rádi a  někteří učitelé… lehké učivo… tříd-
ní… základková komunita a  krátká cesta 
do  školy… vtipy pana učitele Rubana…
spolužáci, třídní atmosféra… komunitňák 
s  paní učitelkou Kubáňovou… kolektiv 
naší třídy… akce… házení sběru… sportovní 
akce… prvňáčci… přátelé a učitelé, co nade 
mnou drží ochrannou ruku… zábava… zážit-
ky… školy v přírodě

Až odejdete na  střední školy, co vám 
rozhodně chybět nebude?

Někteří učitelé… někteří spolužáci… někte-
ré předměty… zápach v šatně v tělocvičně.-)

V  našem posledním půlroce na  této 
škole se toho zase tolik nestalo. Až na to, 
že jsme psali na  začátku května přijímací 
zkoušky na střední školy. Ale všichni jsme 
se úspěšně dostali. Asi jako každá jiná třída 
jsme si toho moc neužili. Co se dá společně 
podniknout na online výuce než jenom ho-
diny? Na druhou stranu je alespoň dobré, 
že jsme se mohli vrátit na náš poslední mě-
síc a půl do školy a být zase v našem tříd-
ním kolektivu. Sice jsme všichni doufali, že 
nás minou absolventské práce, ale bohužel 
se tak nestalo. Po našem návratu do školy 
jsme museli zase najet na normální režim. 
Začali jsme psát testy, abychom dohnali to, 
co jsme na distanční výuce ztratili, a ještě 
k tomu jsme museli psát absolventky. Ne-
bylo to nic jednoduchého, ale myslím si, že 
to všichni nějak zvládli. Asi nejvíce jsme se 
těšili na  náš poslední vodák. Protože po-

tom se naše cesty rozejdou a už se možná 
nikdy nesejdou tak, jako za těch devět let, 
co jsme byli tady.  (Jakub, 9.A)

Náš poslední půlrok? Nebyl moc zajímavý. 
V  podstatě jsem se jen učili na  přijímačky 
na  střední školy. Naše třída se v  průběhu 
pandemie odcizila. Někteří lidé se přestali 
s ostatními bavit, ale myslím, že to tak bylo 
i v ostatních třídách. Přijímací zkoušky pro-
běhly v  pohodě. Hodně se těšíme na  pre-
zenční výuku a na střední školy. (Adéla, 9.B) 

Shrnutí distanční výuky? Asi se shod-
neme na  tom, že online výuka není úplně 
nejlepší, ale byl to často opravdu zážitek. 
Když nám nejmenovaný/á pan/í učitel/ka 
dal/a prezentaci o třiceti snímcích a řekl/a, 
ať si to všechno zapíšeme …když vám uči-
tel/ka v  polovině schůzky vypadne…nebo 
vám z ničeho nic přestane fungovat mikro-
fon. Někdy nám učitelé na úkolu nenastaví 
termín odevzdání, takže to pak nevidíme 
a  jsou překvapení, proč to nikdo neudě-
lal. A  jak probíhaly hodiny? (teď budeme 
mluvit za  sebe) Často jsme vstávali pět 
minut před hodinou, sotva jsme se stihli 
připojit na schůzku se zasekaným učitelem. 
Čas od  času vás učitel vyvolá a  vy máte 
na výběr: 1. buď odpovíte, ale blbě, proto-
že mnohdy jsme nerozuměli, na co se ptá, 
nebo 2. nedělat nic a doufat, že na otázku 

odpoví někdo jiný. Po skončení hodiny, kte-
rou učitel protáhne až do začátku druhé, se 
jen tak tak stihneme připojit na následující 
hodinu a takhle pořád dokola. Jsme z toho 
zralí na psychiatra. (Lukáš a Martin, 9.B)

Absolventské práce
9.A: Dominika (Nezletilí a sociální sítě) • 

Patrik (Deskové hry) • Dan (Anime) • Adam 
(Černobylská tragédie) • Míša (Deprese – 
projevy a léčba) • Honza (Tréninkový plán) 
• Elen (Vybraná zeměpisná destinace) • 
Šimon (Vybraná zeměpisná destinace) 
• Adam (Heavy metal)· Káťa (České Švý-
carsko) • Jakub (Historie počítačů) • Anna 
(Sport a výživa, doping) • Franta (Českoslo-
venské opevnění) • Lucka (Divadlo) • Fabián 
(Teorie her) • Pavla (Vybraná zeměpisná de-
stinace) • David (Historie počítačových her) 
• Denis (Český rap)

9.B: Katarína (Spánek) • Ondřej (Hokej) 
• Viktorie (ORL) • Lucie (Čokoláda) • Adéla 
(Krasobruslení) • Ondřej (Historie počítačo-
vých her) • Šárka (Irská hudba, tanec) • Tom 
(Meče) • Lea (Léky a  léčiva) • Adéla (Mas-
kérství) • Martin (Vesmír nekonečný) • Pája 
(Alkoholismus) • Viktor ((Ne)bezpečný inter-
net) • Amálie (Bylinky) • Adam (Válka ve Viet-
namu) • Julie (Káva) • Lukáš (micro:bit)

9.A 9.B

Třídní 9.B

Třídní 9.A



18 červen 2021 ŠKOLNÍ PŮLROČNÍK

Vzkazy prvňáčkům od 9.A
Ahoj Neli, letošní rok byl pro tebe určitě 

náročný, protože jsi byla první rok ve škole 
a ještě k tomu na distanční výuce. Ale mys-
lím si, že jsi to zvládla skvěle, jsi moc šikov-
ná a určitě máš i dobré kamarády. Mrzí mě, 
že jsme se nemohly letos vidět tolikrát. Užij 
si roky, co máš na této škole ještě před se-
bou. Zážitky se spolužáky je to nejkrásněj-
ší, co mi základní škola dala. Snad se doba 
zlepší a vy už budete celý rok ve škole se 
spolužáky. (Elen)

Ahoj Kájo a  Fredy, mrzí mě, že jsme se 
letos nemohli potkávat více. Snad budete 
na  tenhle první rok vzpomínat jen v dob-
rém a snad vás to tu ve škole bude pořád 
bavit. (Kateřina)

Ahoj Kájo! Letos byl školní rok náročný, 
skoro jsme ve  škole nebyli a  učili se dis-
tančně, ale stejně věřím, že jsi to zvládla 
skvěle. Tento rok pro tebe byl určitě zají-
mavý, mnoho nových předmětů, nových 
kamarádů a  spoustu dalších nových věcí. 
Doufám, že sis první rok ve škole užila a že 
si užiješ i  ty další následující. Jsi šikovná 
holčina, chci ti takhle popřát hodně štěstí 
do dalších let. Přeji ti hodně štěstí do bu-
doucna, ať se ti všechno jen daří! (Anna)

Ahoj Pavle, to jsem já tvůj Anděl. Dou-
fám, že se ti vede dobře a že ti to ve škole 
utíká. Také ti přeji dobré a  velké svačiny 
a dlouhé přestávky. Dobře se uč, ale zase 
to moc nepřeháněj. Bohužel jsem za tebou 
kvůli koroně nemohl chodit, ale brzy za te-
bou zase přijdu. Přeji ti, abys tady těch de-
vět let odchodil v klidu a užil sis to tady. :) 
(Jakub)

Ahoj Anetko, já jsem tvůj anděl. Doufám, 
že se ti ve  škole vede dobře a  máš samé 
jedničky. Jelikož byla online výuka a já jsem 
nechodil do školy, neměl jsem možnost se 
za  tebou podívat do  třídy. Je skoro konec 
školního roku a já půjdu na střední školu. 
Ty už půjdeš do druhé třídy, doufám, že se 
budeš mít dobře. AHOJ :) (David)

Ahoj Kubo, doufám, že se ti vede dobře 
a relaxuješ. Jako tvůj anděl ti přeji, ať se ti 
daří a  máš pořád dobré svačiny. Bohužel 
kvůli koroně jsme se nemohli moc vídat. 
Doufám, že máš dobré známky a  škola tě 
baví. Těším se, až se zase uvidíme, a dou-
fám, že tady těch devět let dochodíš v po-
řádku. (Jan)

Ahoj Felixi, i  když jsme se ve  škole moc 
často nevídali, i tak jsem rád, že jsem si tě 
vybral a mohl jsem být tvým andělem. Dou-
fám, že si to užiješ na téhle škole. (František)

Čau Matěji, doufám, že relaxuješ. Pracuj 
ve škole. Doufám, že se ti bude moc dařit, 
a budu ti držet palce. (Šimon)

Ahojky Rebečko, doufám, že sis to v prv-
ní třídě užila, i  když jsi letos byla hlavně 
doma. Ráda jsem tě poznala, jsi šikovná 
holka, takže toho hodně zvládneš. Přeju ti 
hodně štěstí v příštích letech. (Michaela)

Ahoj Alenko, jsem moc ráda, že jsem 
mohla být tvým andílkem. Doufám, že sis to 
v první třídě užila a přeju ti hodně štěstíčka 
do dalších školních roků. (Pavla)

Ahoj Emičko, doufám, že si užíváš svůj 
první rok ve škole. I když jsme si toho spolu 
moc neužily, jsem ráda, že jsem mohla být 
tvůj anděl napříč první třídou. Do  dalších 
školních let ti přeji hodně štěstí, spoustu 
dobrých známek a hlavně další nové kama-
rády. (Lucie)

Milý Denisi a Honzo, vím, že jsem za vámi 
tento rok nemohl moc chodit. Tak doufám, 
že jste to nějak zvládli a neměli jste velké 
problémy. Poznámku snad ani jeden nemá-
te a ani špatné známky. Je škoda, že jsme 
neměli nějaké společné výlety. Doufám, 
že zvládnete celou školu bez sebemenších 
problémů. Hodně štěstí! (Daniel)

Ahoj Paťo, chtěl bych se ti omluvit za to, 
že jsem za  tebou moc nechodil. Neměl 
jsem zrovna moc času hlavně kvůli distanč-
ní výuce. Doufám, že sis alespoň trochu užil 
tvůj první rok ve škole. Hlavně se ve škole 
snaž, ať máš samé jedničky. (Adam)

Ahoj Jonášku, prvně bych se ti chtěl 
omluvit za to, že jsem za tebou moc necho-
dil, neměl jsem na to moc času. Doufám, že 
jsi tenhle první ročník zvládl dobře, i přes 
to, jak dlouho jsme byli doma, a  že tě to 
bavilo. Škola není zas tak zlá, musíš si tady 
najít předměty, které tě budou fakt bavit, 
budeš pak rád, že o něm něco víš, a pak si 
podle toho zvolíš střední školu. Doufám, že 
to tady těch dalších 8 let zvládneš s klidem 
a nebudeš se tu trápit. (Adam)

Ahoj Davídku. Doufám, že sis alespoň 
trošku užil tento školní rok i  přes to, že 

jsem za tebou moc nechodil. Doufám, že se 
budeš učit a budeš mít krásné známky a až 
budeš dospělý, budeš dělat hlavně to, co tě 
baví. AHOJ! (Denis)

Ahoj Kryštofe, doufám, že sis tento rok 
užil a že jsem ti ho alespoň lehce ulehčil. 
Věřím tomu, že už máš hodně kamarádů, 
hlavně holek. :) Jednou budeš taky dělat 
anděla nějakému prvňáčkovi. 9 let jsem se 
těšil na to být anděl, ale kvůli špatné situa-
ci jsme si toho moc neužili. V životě ti přeji 
hodně štěstí, lásky a zdraví, a doufám, že se 
ti všechno splní, s pozdravem tvůj milovaný 
andělíček. (Fabián)

Ahoj Markétko. Doufám, že sis tenhle rok 
užila co nejvíce i přes nedobrou situaci. Bo-
hužel jsme se za  tenhle rok moc neviděli. 
Tuhle školu i učitele sis taky, doufám, ob-
líbila. Za  8 let budeš dělat anděla svému 
prvňákovi a  budeš jako my všichni. Snad 
sis našla i  skvělé kamarády. Uč se dobře 
i nadále, skvělé známky vždy zlepší náladu. 
Přeji ti hodně štěstí do života. Tvůj Anděl. 
(Patrik)

Alžbětko, jsem moc ráda, že jsem tě po-
znala. Jsi krásná, čistá dušička a přeji ti, ať 
se ti úplně všechno daří a ať potkáváš jen 
samé hodné lidi. Měj se moc hezky, užij si 
prázdniny a do druhé třídy vykroč pravou 
nohou. (Dominika)

Vzkazy prvňáčkům od 9.B
Milý Matěji, bohužel jsme se tento rok 

tolik neviděli, což je škoda, protože jsi su-
per kluk plný energie. (Ondřej)

Aničko a Filípku, sice jsme neměli mož-
nost se skoro celý rok vidět, ale i za tu krát-
kou dobu, co jsme se viděli a mohli se po-
znat, jsem si vás oba velice oblíbila. Aničko, 
u  tebe obdivuji tvoji přátelskou povahu. 
Hnedka první den jsme si rozuměly a pak 
další dny jsi mi vždy ráda vyprávěla, jak ses 
měla za celý den či víkend, a já tě s radostí 
poslouchala. U tebe, Filípku, to bylo trochu 
těžší, ale nevadilo mi to, čím déle jsme se 
znali, tím více jsme si rozuměli. Oba dva 
jsem strašně ráda poznala a  nelituji, že 
jsem si vybrala zrovna vás. Oběma bych 
ráda popřála hodně štěstí jak ve škole, tak 
i  v  samotném životě. Doufám, že se ještě 
někdy potkáme. Váš anděl. (Amálie)

Ahoj Míšo, doufám, že se máš dobře 

vzkazy pro prvňáčky
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a  že si s  rodiči užijete prázdniny. Snad se 
ti ve škole daří a nemáš problémy kvůli on-
line výuce. Třeba se ještě potkáme, a když 
ne, tak nebuď smutný, v téhle době se vy-
platí neriskovat. (Martin)

Milá Natálko, jsi bystrá holčička, která 
má energie na  rozdávání. Doufám, že už 
tě to ve  škole baví. Milá Adélko, jsi moc 
hodná holčička, která mi vždycky vykouz-
lila úsměv na tváři. Holky, sice jsme se moc 
neviděly, ale i přesto doufám, že na mě ne-
zapomenete. Budu na vás myslet, ať si těch 
zbylých 8 let pořádně užijete. Přeju vám 
samé hezké známky a hodně zážitků. Mám 
vás ráda. (Adéla)

Ahoj Luboši, je škoda, že jsme se ten-
to rok moc neviděli, věřím ale, že ses na-
učil něco zajímavého. Určitě se už těšíš 
na  prázdniny, tak ti přeji, aby sis je užil, 
a doufám, že je a bude všechno v pohodě. 
(Lukáš)

Ahojky Kristýnko a  Vikčo, jsem na  vás 
pyšná, že jste zvládly školu prakticky bez 
mé pomoci, ale věřte, že tu budu stále 
pro vás. Takže i  když se loučím, není to 
napořád. Vždycky za  mnou můžete přijít, 
a pokud to bude v mé moci, pomůžu vám. 
Hlavně buďte silné a  statečné. Mám vás 
moc ráda a  držím palečky, abyste zvládly 
všechny cíle a sny, které máte a které bu-
dete mít. Dám vám radu nad zlato. Chovej-
te se k ostatním tak, jak byste chtěly, aby 
se ostatní chovali k vám. A i když se k vám 
bude někdo chovat škaredě, vy s nimi jed-
nejte hezky. Třeba tuhle radu dáte svým 
prvňáčkům, až budete taky v  roli anděla. 

A hlavně andělem se nenarodíš. Andělem 
se staneš. (Julie)

Ahoj Hynku, měl jsem tě rád za prvňáč-
ka, protože jsi super. Tak užij si školu, ať tě 
to pořád baví. Snad tě ještě někdy uvidím 
a užij si prázdniny. (Adam)

Ahoj Anetko a Dominiku, tak máte za se-
bou první třídu tady na škole. Doufám, že 
se vám ten první rok líbil a že jste si našli 
nějaké dobré kamarády. Bohužel jsme se 
nemohli potkávat, protože nám to ten virus 
trochu pokazil. To je asi všechno, co jsem 
vám chtěla říci. A  chci vám popřát hodně 
štěstí do těch zbylých let tady u nás na ško-
le a ať to všechno zvládnete. (Šárka)

Ahoj Zuzko a  Emi, škoda že jsme spolu 
nemohly tento rok strávit více času. I přes-
to jsem ráda za těch pár měsíců, co jsme se 
vídaly. Přeji vám hodně štěstí a hlavně dob-
ré známky. Věřím, že ve škole vše zvládnete 
s radostí. (Lucie)

Ahoj Denisko, užívej si ve škole, dokud to 
jde, a měj dobré známky. (Adéla)

Ahoj Adélko a Patriku, škoda že jsme si 
tento rok nemohli užít víc spolu. Doufám, 
že i přes to, že jste moc nebyli ve škole, vás 
to pořád baví a bavit bude. Udržujte si pěk-
né známky a užívejte si každý den naplno 
s úsměvem. Hodně štěstí v dalších letech 
ve škole. (Pavlína)

Ahoj Ellinko a Elenko, holky, doufám, že 
Vás to ve  škole bavilo, dávaly jste pozor 
a naučily jste se co nejvíce písmenek. Obě 

jste moc hodné, šikovné a snaživé holčič-
ky. Doufám taky v to, že se aspoň na konec 
roku ještě uvidíme. Přeji Vám do dalších let, 
abyste si je co nejvíce užily a co nejvíce se 
toho taky naučily. (Katarína)

Ahoj Zuzanko a  Klárko, jednoho dne 
budete taky na  mém místě dělat andíl-
ka nějakému novému prvňáčkovi a  to už 
budete plné informací ze školy, které teď 
ještě neznáte. Škola vás nikdy nenaučí, 
jak vést život nebo jak se chovat k  dru-
hým, ale naučí vás, jak počítat, co psát 
za y/i a hodně dalšího. Tak se učte, ať jste 
plné těchto informací. A  já vám dám je-
nom jednu radu: když budeš chtít a tvrdě 
makat, dosáhneš i  toho nejvyššího cíle. 
Holky, užijte si ještě osm let základní ško-
ly, a kdybyste cokoliv potřebovaly, klidně 
mi řekněte kdykoliv, i když už nebudeme 
na stejné škole. (Lea)

Ahoj Ondro, sice jsme se moc neviděli, 
ale doufám, že sis to ve škole užil a naučil 
ses spoustu věcí. Měj se hezky a užij si ce-
lou základku. (Viktor)

Milá Karolínko, přeji ti hodně štěs-
tí do  dalších školních let, ať máš krásné 
známky. Najdi si plno kamarádů. Mám tě 
ráda. (Viktorie)

Milý Viléme, bohužel jsme se dlouho 
neviděli. Doufám, že máš samé jedničky 
a v životě budeš spokojen. (Ondřej)

Čau Kubo, už máš před sebou jen osm 
let na této škole. Doufám, že si to tu užiješ. 
Hodně štěstí. (Tomáš)
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LETOŠNÍ PARLAMENŤÁCI – KARANTÉNOVÁ PLYŠOFOTKA
I když byli velkou část roku doma, docela 

se nadřeli. Každý týden ve čtvrtek probíha-
la hodinová online schůzka a s projektem 
Pomáháme spolu mimo školu to nebylo 
z  domu vůbec jednoduché. A  co teprve 
potom v květnu ve škole. Kdo z nich vydrží 
ve funkci i příští rok, je tvrďák/tvrďačka.-). 

Jen pro zajímavost: letos se mezi třiceti 
parlamenťáky našly tři Barbory, tři Natálie 
a tři Jakubové.-)

Letos se tradičně rozloučíme s deváťáky 
a také se dvěma páťáky, Václavem a Pav-
lem. Přejeme hodně štěstí!

Pomáháme spolu mimo školu
Náš žákovský parlament se na  začátku 

roku zapojil do projektu Pomáháme spolu 
mimo školu. Čekali jsme, že rok bude úplně 

jiný. Mysleli jsme si, jak tento projekt bu-
deme s  radostí všichni probírat v kroužku 
ve třídě a překřikovat se jeden přes druhé-
ho, který nápad je lepší. Jenže rok je takový, 
jaký je, a nám nezbylo nic jiného, než se se-
tkávat online na Meetu. Je to méně poho-
dlná varianta, ale zvládli jsme to. Účelem 
tohoto projektu má být spolupráce mezi 
žáky, samostatnost v  komunikaci s  úřady, 

nakládání s  penězi, uskutečnění a  hlavně 
udržitelnost. V  podstatě udělat škaredé 
místo ekologicky hezkým a  udržet ho tak, 
aby si tam lidé s radostí sedli a relaxova-
li, a  přitom aby to nezatěžovalo přírodu. 
Vybrali jsme z  mnoha úžasných nápadů, 
ten nejúžasnější – STEZKA BOSOU NOHOU 
NA SKALCE. Teď už zbývá jen dotáhnout vše 
do zdárného konce a zase o kousek zvele-
bit naši už tak krásnou obec, ve  které se 
nám dobře žije. Každý může něco změnit. 
S odvahou.  (Barbora, 8.B) 

Je neuvěřitelné, že jsme letos zvládli zor-
ganizovat dvě kola tradiční soutěže ve sbě-
ru starého papíru. Dvakrát pěkných deset 
vytříděných tun, podruhé nám počasí přálo 
a podle fotek vidíte, že jsme si celou akci 
užili. Vyhrála třída 3.B.

Žákovský parlament jede dál

ZÁVĚREM
Milí žáci, rodiče a učitelé, tento náročný 

rok jsme společnými silami zvládli. Nebylo 
to jednoduché. Možná se zdá, že toho le-
tos umíme méně než obvykle. Ale není to 
tak. Naučili jsme se jen něco jiného. Jsme 
více samostatní, umíme si lépe plánovat 
čas. Naučili jsme se číst zadání a  plnit 
úkoly podle něj. Naučili jsme se být fle-
xibilní. Naučili jsme se chodit víc do pří-
rody. Naučili jsme se vážit si obyčejných 
věcí. Rozhodně jsme všichni mnohem více 
počítačově gramotní. Naučili jsme se trá-
vit čas sami se sebou a bylo více prostoru 
přemýšlet o životě. Jaký bude příští rok, se 
uvidí. Snad bude více tradiční. Ale kdyby 
ne, tak to zvládneme. 

Ufff a to je pro letošek všechno, přáte-
lé. Pohodové zasloužené prázdniny nám 
všem! 

Za celou naši školu  
Jana Kubáňová a Jarmila Hořavová

Zpravodaj najdete na webu:
www.zsmokra.cz

Ajťák (Pavel 5.A)

Hoverboard je cool (Viktorie 6.B)

Jídlo je vše (Veronika 4.A)

Opalování (Zuzana 7.A)

Pořád v běhu (Alice 3.A)

Kde je McDonalds (Jakub 3.B)

Jen to dohraju (Marek 8.A)

Hrej si (Natálie 6.A)

Ve světě fantazie (Viola 8.A)

Počítačový maniak (Jakub 9.A)

Skočit a nespadnout (Adéla 9.B)

Večerní odreagovačka (Fabián 9.A)

Člověče nezlob se (Petra.-)

Hudba a sport (Natálie 8.B)

Klávesa za klávesou (Lucie 4.B)

Pohoda klídek (Lukáš 7.B)

To je zajímavé (Natálie 5.B)

Vlastní svět (Václav 5.B)

Domácí zábava (Martina 6.A)

Jaro je tu (Barbora 4.B)

Vstávej, vstávej (Kryštof 3.A)

Pořád na Tik Tok Julie 7.B

U západu slunce (Bára 6.B)

Knížka je vše (Amy 5.A)

Hlavně lítat (Helena 3.B)

Cesta je cíl (Jana)

Literatrura moje láska (Viktor 9.B)

Pořád ospalý (Jaromír 7.A)

Útěk od reality (Barbora 8.B)

Nástrahy hudby (Jakub 4.A)

Stezka bosou nohou, Michaela 8.B

Společně

Kontejner plný kvalitního materiálu


