
V předvánočním čase jsme se nemohli dočkat Štědré-
ho dne. Ve škole byl vánoční jarmark, prodávalo 
se a vyrábělo. S paní družinářkou Drahotskou jsme
vyráběli vánoční výrobky.

za 3.A – Áda Ch., Áda R. a Eliška K.

Na naší škole se Vánoce slaví každý rok. Už na začát-
ku prosince si všechny děti ve škole vyzdobí okna 
ve svých třídách i na chodbách. Naše paní učitelka
nám před Vánocemi donesla adventní kalendář.
Postupně jsme otvírali okénka, kde na nás čekala 
malá čokoládka. U hlavního vchodu stává krásně
ozdobený stromeček. U tohoto vánočního stromečku
jsme zpívali koledy. Po celé škole se odpoledne koná 
Vánoční jarmark. Na něm každá třída vyrábí nebo 
prodává něco k Vánocům. Na jarmark chodí rodiče,
žáci i kamarádi ze školky. Všichni odcházejí 
spokojeni.
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Zdravíme všechny spřízněné školní duše. Právě se vám dostává do ruky první číslo našeho školního půlroční-
ku. No tak bez dlouhých úvodních řečí, tady to je... Vaše redakce :-)

VÁNOCE VE ŠKOLE STRÁŽNÍ ANDĚLÉ

Celé to začalo na konci 8.třídy, kdy jsme si každý 
vybírali svého prvňáčka. Pak přišlo 3. září  a my jsme
se mohli chopit své role „Strážného anděla“. Psali
jsme jim do deníčků, provedli je školou. Hlavně 
na začátku školního roku jsme za prvňáky chodili 
často. Přivedli jsme si je i do své třídy, kam za námi
za krátkou dobu trefili i bez naší pomoci. Na oplátku
jsme si vyslechli básničky a dostali krásné obrázky,
někteří z nás dokonce i dárečky k Vánocům. S prvňá-
ky si většinou povídáme o nich (jak se mají, co děla-
jí, co doma...). 
Děkujeme jim za příjemné rozptýlení v celé té šedi
školního učiva. 

„Bůh ti posílá anděly. Ale i ty sám můžeš být andě-
lem.”

MIKULÁŠ OČIMA PEKELNÉ 8.A

„Mikuláš je zřejmě METALISTA, čert, ten chce být
MOTORISTA a anděl není PESIMISTA, ale věčný
OPTIMISTA...“
Osmáci v prosinci 2007 pořádali jubilejní třetí :-) 
mikulášskou nadílku. Tento ročník byl zajímavý tím,
že čerti strašili nejen ve škole, ale i ve školkách 
a v domově důchodců. Zde byli všichni aktéři občer-
stveni osvěžující limonádou a lahodnými perníčky
(tímto moc děkujeme - mňam, mňam). Jak zachytil
náš kameraman, nejvíce chutnaly Janče a Danovi. Na
otázku, proč snědli tolik perníků, odpověděli: „Měli
jsme hlad!“. V učebně dějepisu čerti připravili velice
pozoruhodné peklo. Někteří žáci prvního stupně byli

děsně vyděšení a slabší povahy neunesly své emoce. 
Peklo (učebna dějepisu), 5. prosince Léta Páně 2007,
od brzkého rána, třicet stupňů, biozátěž: stupeň číslo
5, metal, tma jako v pytli, třímetrový Mikuláš, dva
něžní andělé, pekelný řev dvaceti děsivých čertů.
...rozhovor nám poskytli všichni aktéři...
Mikuláš: „Byla to vydařená akce, používali jsme
kvalitní moderní techniku a vypracovaný maskovací
systém.“
Andělé: „Ty děti i důchodci jsou andílci. Z krásných
básní a písniček jsme se povznášeli.“
Čerti: „No, takoví andílci to zase nejsou! Dobře, že
jsme si na ně došlápli ...i na pana ředitele.“

žáci 3.B

9.A

Nevíš, co znamenají čísla v podtitulu? Hledej uvnitř časopisu, třeba se to dozvíš... a možná i něco navíc...

Vaše 8.A

(Phil Bosmans)
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SPORTOVNÍ AKCE NA NAŠÍ ŠKOLE
20. září 2007 – Turnaj v kopané
Toto čtvrteční dopoledne se výběr žáků naší školy pod vedením kapitána Davida Poláčka (9.B) zúčastnil tur-
naje v kopané, pořádané ve Šlapanicích. Naše družstvo obsadilo celkově 2. místo.
22. září 2007 – Mokerský běh
Třetí zářijovou sobotu uspořádala naše škola již desátý ročník tohoto běhu. A po druhé se při něm  využilo škol-
ní hřiště. Podobně jako v loňském roce byl zajištěn bohatý program. Po ukončení běžeckých soutěží podle vě-
ku následovaly různé soutěže pro všechny příchozí - rodinná štafeta s plyšáky, hod na koš, navigace kamaráda
„poslepu“, běh ve dvojicích a pozpátku. Všem se soutěžení moc líbilo. Celou akci korunovala tombola, boha-
tá díky místním sponzorům.
19. 10. 2007 – Želešická růže a 23. 10. 2007 – Krajské finále v přespolním běhu

Memoriálu Zdeňka Dvořáka v přespolním běhu – Želešické
růže – se zúčastnilo 322 žáků z 15ti škol. Našim závodníkům
se dařilo nad očekávání dobře, družstvo mladších žákyň 
obsadilo 3. místo, starší žáci skončili na 4. pozici. Nejlepšího
výsledku (1. místa) dosáhlo družstvo mladších žáků a postou-
pilo do jihomoravského finále, které se konalo 23. 10. 2007 
v Hodoníně. V tomto krajském kole se umístili na velmi pěk-
ném 5. místě. (dále viz. článek NÁVRAT ATLETŮ z 5.B)
7. 11. 2007 – Okrskové finále ve florbale
Tohoto finále se zúčastnilo pět škol z blízkého okolí. Tým na-
ší školy nás dobře reprezentoval a obsadil 2. místo.

Marek Dumpík, 4. A

NÁVRAT ATLETŮ Z 5.B
Atleti: Aneta Haberlová (A), Jiří Severa (J), Tereza
Dumpíková (T), Veronika Žitná (V)

Jaká byla cesta?
A: Cesta byla šílená, chtělo se mi zvracet.
J: Jeli jsme s Újezdem a Kanicemi. Cesta byla
velmi zdlouhavá, proto mi zakrněly nohy a nemohl
jsem běžet.
T: Cesta byla strašná, bylo mi na blití. Seděli
jsme v uličce.
V: Cesta byla strašná.

Jaká byla atmosféra (prostředí)?
A: Mrzlo tam. Byla zmrzlá cesta a nebezpečné
prostředí. Měli jsme na nohou čipy, které v cíli 
pípaly.
J: Škola tam byla velmi hnusná.
T: Byla tam zima, chvíli pršelo.
V: Atmosféra byla celkem dobrá.

Kolikátí jste skončili?
A: Skončila jsem na 1. místě.
J: Skončil jsem na 15. místě.
T: Skončila jsem na 5. místě.
V: Skončila jsem na 2. místě.

Jste se svými výsledky spokojeni?
A: Ano.
T: Ano.
V: Ano.
J: Ano, ale nejsem spokojen, protože jsem dostal
velký prd!

Reportéři: Jakub Ondrůšek, Jiří Eliáš

STATISTIKA NUDA JE? Víte, že na naší škole je nejčastější křestní jméno chlapce Tomáš a Jan?
Tomáš 14x (2.A, 3.B, 2 x 3.A, 2 x 4.A, 6.A, 7.A, 2 x 7.B, 3 x 8.A, 9.A), Jan 10x (1.A, 2.A, 2.B, 2 x 3.B, 4.A, 2 x 5.A, 2 x 9.A)



Brna do kina.
Šimon: „Dívali jsme se v kině na Ošklivé káčátko 
a já.“
Tom, Ráďa: „Jeli jsme do kina na Ošklivé káčátko 
a já.“
Umíme si zpříjemnit i hodiny tělocviku.
Trisťa: „Šli jsme bruslit se třídou 2.B. Bruslení 
mě bavilo.“

2.B
Ve třídě je nás 14. Kluků je 8 a holek 6. Jeden kluk 
se odstěhoval na 2 roky do zahraničí, jedna holka 
se v listopadu odstěhovala do Českého Krumlova.
Mě nejvíc baví tělocvik, matematika, prvouka a líbí
se mi ve škole (Jiří Koplík)
Mně se líbí být druháčkem. Nejvíc mě baví tělocvik.
Líbilo se mi, jak jsme byli na škole v přírodě. Líbilo
se mi, jak jsme hráli hry. Škola mě baví. (Dominik
Piták)

3.A 
Naučili jsme se vyjmenovaná slova po B a L. Dělali
jsme poprvé pokusy se solí a cukrem. 
Na škole máme novou paní učitelku. Byli jsme v kině
a v keramice. Půlrok byl hezký.

Adam N., Bety Š., Bára N.

3.B
Jaký byl půlrok v naší třídě? Na začátku září jsme 
přivítali nové prvňáčky všichni společně před školou.
Odtud jsme se přemístili do svých tříd. Také jsme 
se všichni setkali na školní akci Mokerský běh, kde
jsme si zasportovali a vyzkoušeli své schopnosti a do-
vednosti. V prosinci jsme navštívili kino, kde hráli
film Ošklivé káčátko a já, který se nám moc líbil. Před
Vánocemi byl uspořádán Vánoční jarmark, kde jsme
si mohli vyrobit hezké věci. 
Poslední den před vánočními prázdninami jsme 

1.A
Co my malí prvňáci?
Co my máme na práci?
Píšem, čteme, počítáme,
ničeho se nelekáme.
Máme starší kamarády,
ti nás mají všichni rádi.
Jinak jsou to pěkná kvítka, 
celá tahle devítka.

2.A
V září jsme si prodloužili prázdniny na škole 
v přírodě. 
Eliška: „Chodili jsme podle fáborek v lese.“ 
Zuzka: „Jeden den jsme šli na vycházku na zbořeni-
nu a na Macochu. Hráli jsme soutěže a vyhrávali po-
háry.“
Vojta: „Pouštěli jsme lodičky.“
Monča: „Byli jsme v lese a stavěli jsme domy pro
zvířata, třeba pro zajíce a srnky a lišky.“
Markétka: „Omylem jsme zhasli světlo a Eliška při-
šla a my jsme začali křičet.“
Jeník: „V pátek večer rozdávaly paní učitelky diplo-
my a poháry a hračky.
A já jsem dostal dva
poháry.“ 
V lednu jsme si v pra-
covních činnostech u-
dělali otisk ruky. Byl
to náš „pokus“.
Lubik: „Otiskovali
jsme ruky do sádry.“
Šimon: „Dělali jsme
pokus ze sádry a dělali
jsme to takhle. Nalili jsme sádru do krabičky od bon-
boniéry, otiskli ruku, pak jsme to vyndali a nechali
jsme to vyschnout.“
Pája: „Jsme zamíchali sádru a nalili do krabičky 
od bonboniéry a tiskli jsme tam ruku.“
Mirďa: „Čekali jsme až začne sádra tuhnout. Potom
to nabarvíme barvama.“
Mirečka: „Jeli jsme do keramiky a tam jsme dělali 
sovu a hrad.“ 
V prosinci jsme si připomněli výročí v projekto-
vém dnu, kde jsme se dovídali spoustu zajímavos-
tí o vánočních zvycích, J.Ladovi a jeho knihách.
Libor: „Jeden den jsme dělali mapu Hrusic a malova-
li jsme domy pro obyvatele.“ 
Těsně před vánočními prázdninami jsme jeli do
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PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ

Víte, že na naší škole je nejčastější křestní jméno dívky Veronika a Michaela?
Veronika 13x (2x1.A, 2.A, 3.B, 3x4.A, 5.A, 2x5.B, 6.A, 7.A, 7.B), Michaela 10x (2x1.A, 5.A, 5.B, 2x6.A, 2x7.B, 8.A, 9.A)
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se rozloučili s naší paní učitelkou Minxovou, která
bude mít brzy miminko. Paní učitelka byla moc
hodná, měla s námi velikou trpělivost. Ve třídě jsme
pracovali ve skupinkách, to se nám moc líbilo. 
S paní učitelkou jsme navštěvovali hodiny keramiky.
Nikdy jsme se nebáli za ní přijít s problémy. Vždy 
pochopila naše ztřeštěné nápady.

4.A
Na začátku školního roku jsme získali skvělou paní
učitelku, která je na nás moc hodná. Naše třída toho
za celý půlrok, který tak rychle utekl, stihla mnoho.
Na začátku v září jsme jako třída jeli do Kutin, kde 
na nás čekala Lenka s Honzou. Užili jsme si náram-
nou legraci, zahráli zábavné hry a procházeli se po 
okolí. Největším zážitkem pro nás byla noční stezka
odvahy ve tmavém tunelu.
V přírodovědě jsme ve skupinkách po čtyřech vytvá-
řeli projekty z nového učiva, výsledkem jsou plachty
plné obrázků, referátů a zajímavostí o přírodě a hlav-
ně o zvířatech.
Někteří žáci z naší třídy se zúčastnili atletických 
závodů Želešická růže. Naši zástupci Petr Janků 
a Marek Dumpík obsadili výborné 2. a 6. místo.

Před Vánocemi se na naší škole konal už tradičně
Vánoční jarmark. Prodávali jsme naše výrobky, které
se nám velmi povedly. Vyrobili jsme například vitrá-
že do oken, dekorační skleničky, visačky na dárky 
a samozřejmě také vánoční přáníčka.
Také jsme se zúčastnili Vánoční mokerské laťky. 
V kategorii „Třída“ jsme se jako 4. A umístili na 
1. místě! V samostatné laťce se umístili na výborných
místech i naši spolužáci. Nejvýše vyskočili Petr
Janků a Martin Sadloň, z děvčat pak Marcela

Dančáková a Veronika Chvátalová.
Před vánočními prázdninami se celý 1. stupeň vypra-
vil do Brna na film „Ošklivé káčátko a já“. Film se
nám všem velmi líbil a už se těšíme na konec školní-
ho roku, kdy určitě zase pojedeme do kina.

5.A
V září se uskutečnil Mokerský běh. Začátkem října
jsme navštívili v brněnském planetáriu program
Vesmírné divadlo, kde jsme se seznámili s hvězdami
a souhvězdími. V planetáriu se nám všem moc líbilo.
Navštívili jsme i keramiku ve Slatině a ve škole se
konal koncert. V prosinci se konalo divadelní před-
stavení v anglickém jazyce v divadle Barka. 
Všichni jsme se těšili na Vánoční dílny, na které jsme
vyráběli nádherné výrobky např. jmenovky na dárky,
přáníčka, pohledy a sněhuláky. Ještě před Vánočními
prázdninami jsme spolu s žáky 1. stupně navštívili fil-
mové představení ve Špalíčku „Ošklivé káčátko a já“.
Nejvíce se nám ale líbila příprava na divadlo 
o Sněhurce, které jsme celé 
sehráli v anglickém jazyce. Toto představení jsme
předvedli žákům 1, 3, 4 a 9 třídy, ale i našim rodičům
na třídní schůzce. Celé 1. pololetí ukončila recitační
soutěž, které se zúčastnili 3 žáci naší třídy.

5.B
1. Planetárium (4. 10.)
2. Keramika (15. 10.)
3. Divadelní představení v angl. jazyce Robin Hood
(13. 12.)
4. Nacvičení a sehrání pohádek v angl. jazyce 
What a nice house a big Turnip (listopad)
5. Vánoční jarmark (18. 12.) – Vánoční dílna s prode-
jem výrobků žáků všech tříd. Maruška z naši třídy
měla zdobení perníčků. Ve třídě s rodiči jsme zhlédli
divadelní představení, které nahrál pan Haberl 
na video a DVD. Poté někteří žáci hráli na hudební

Víte, že na naší škole je nejčastější příjmení  Neveselý/á a Novotný/á?
6 x Neveselý/á: Barbora (3.A), Kateřina (5.A), Nicole (1.A), Sandra (7.A), Šárka (9.B), Lubomír (2.A)

6 x Novotný/á: Karolína (5.B), Marie (3.B), Adam (3.A), Jan (5.A), Jiří (9.B), Libor (6.A)
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nástroje a s rodiči jsme zpívali koledy. Paní Novotná
zajistila výrobu svícnů a jiných vánočních výrobků.
6. Filmové představení (20. 12.)

6.A
Co se událo v prvním pololetí v 6.A? I když se to dá
jen těžko vše dát dohromady, něco jsme přece sepsa-
li. Na začátku školního roku jsme jeli na seznamova-
cí pobyt do Kutin. Hráli jsme spousty her a chodili na
dlouhatánské výlety.  Nejlepší na tom bylo, že bylo
vždy kam jít. Paní učitelka Simona Špičáková říkala,
že to tam bylo fajn a že se s námi mohla víc seznámit
a poznat nás jinak než ve školních lavicích. Škoda by-
la, že nedojel Honza (náš instruktor z loňského roku),
ale byl tam Ondra. 
S přechodem na druhý stupeň jsme si museli 
zvyknout na nové učitele a starší ročníky. Máme více
předmětů, méně úkolů, ale o to víc bychom se měli
připravovat do hodin. V úterý máme odpolední 
vyučování, kluci dokonce devátou hodinu. Tělocvik
máme rozdělený na holky a kluky, a tak se kluci 
nemohou posmívat holkám a naopak. Je super, 
že chodíme mnohem víc na počítače. Chybí nám 
některé mimoškolní akce z prvního stupně např.
keramika. Obědy dostáváme větší, ale jsou samozřej-
mě dražší. 
Naše chování se výrazně nezměnilo. Kluci mají více
poznámek a holky bohužel stále „kecají“ v hodinách.
Ne vždy vycházíme se staršími spolužáky. Často 
si na nás dovolují, protože jsme nejmladší na druhém
stupni. 
A čeho jsme se zúčastnili v 1. pololetí kromě Kutin?
Vyjeli jsme na literární exkurzi do Žďáru nad
Sázavou. Navštívili hudební koncert v jídelně a ang-
lické divadelní představení v Brně. Zúčastnili jsme se
také sportovních akcí. Holky měli přednášku o poru-
chách příjmu potravy s naší známou z Kutin Lenkou
Cupalovou. Před vánočními prázdnými jsme 
si uspořádali malý vánoční večírek i s dárky. Bylo 
to příjemné a moc se nám to líbilo.

J. Garčár, M. Čechová
7.A
Vánoční laťka. Účast na laťce byla hojná. 
Naše třída 7.A se celkově umístila na 3. místě. 
Na 1. místě se umístila 4.A s výkonem 
1 305 cm. V tělocvičně byl vánoční stromeček 
a vánoční atmosféra. 
Divadelní představení Robin Hood. Anglické diva-
dlo se uskutečnilo 13. 12. 2007 v divadle Břetislava

Bakaly. Divadlo bylo hrané mladými lidmi. Byli jsme
aktivně vtaženi do děje.
Filmové představení Hvězdný prach. 21. 12. 2007 
se konalo filmové představení Hvězdný prach, jen
pro druhý stupeň. Děj filmu z fantastického světa snů
byl poměrně zajímavý. Představení se všem líbilo.
Výchovný koncert. Byl ve školní jídelně. Kapela 
se nám snažila vysvětlit, že nemáme odsuzovat 
jakýkoliv druh hudby např. dechovky dřív, než 
je poznáme. Na dechové nástroje hráli písničky např.
od Celine Dion, Beatles aj.
Bible Kralická. 4. 10. 2007 Navštívili jsme
Třebíčské židovské město a také jsme se podívali, jak
se dříve tiskly knihy v Kralickém muzeu.
Projektové vyučování – Václav a Boleslav.
Projektové vyučování patří k výuce dějepisu. Cílem
bylo zlepšit vědomosti o tomto tématu. Odehrávalo
se to na škole v Kohoutovicích.
Vánoční dílny. Dne 18. 12. 2007 proběhly 
Vánoční dílny. Někteří žáci 7.A se aktivně 
zúčastnili prodejem výrobků, které jsme vyrobili 
na hodinách výtvarné výchovy. Na dílnách byla pří-
jemná atmosféra.

7.B
Vítáme vás v 7.B...Půlrok rychle uběhl a událo 
se také mnoho zajímavých věcí. V září nám přibyli 
2 noví žáci a to Sandra a Lukáš. Už v říjnu jsme 
absolvovali literární exkurzi v Kralicích. Nadále jsme
se zúčastnili projektového vyučování „Václav 
a Boleslav“. Také nás přijeli navštívit hudebníci 
z Brna.
Naše třída rozhodně nelenila, co se týče sportovních
aktivit. Rok jsme začali „Mokerským během“, 
ve kterém jsme slavili úspěchy. Daniela Chvátalová
se umístila na druhém místě a Lukáš Čeman obsadil
místo čtvrté. Dalším úspěchem nám byl „Běh o Žele-
šickou růži“, ve kterém se objevilo pár žáků z naší
třídy – Tomáš Kvapil, Lukáš Čeman a Daniela
Chvátalová. Klučičí tým obsadil 1. příčku a tím 
postoupil do krajského kola. Tým holek obsadil krás-
né bronzové místo. Nejen, že se přátelíme s během,
ale i skok je náš kamarád. 
Ve Vánoční laťce jste mohli shlédnout skvělé výkony 
Denisy Chmelíčkové, Daniely Chvátalové 
a Michaely Ftáčníkové. Z kluků pak Radka Patáka 
a Lukáše Čemana.
ČAS JDE DÁL ... A MY S NÍM ... nashledanou
...Vaše 7.B

Víte, že naše škola má 290 žáků, z toho 145 kluků, 145 holek? 
A že má celkem 36 zaměstnanců (30 žen, 6 mužů)? Z toho je: 22 pedagogických pracovníků (20 učitelů, 2 vychovatelky), 

7 správních zaměstnanců (1 sekretářka, 2 školníci, 4 uklizečky) a 7 zaměstnanců školní kuchyně.
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8.A
Ještě že máme Karla...
Tak letos v osmičce je nás 
o tři méně (zdravíme Aleše 
na Horníkovu, Sandru do 7.B 
a Barču do Českého Krumlova).
Nově je tu s námi zase Karel. 
Ta velká černá opice, která 
se za nás učí, když jsme 
na záchodě – tedy poměrně 
často. Mimochodem, dosahuje
lepších výsledků než mnozí 
z nás a zvedá naší třídě studijní
průměr.
V tělocviku jsme byli poprvé 
v posilovně a hráli jsme 
rugby (Marek nehrál, protože 
neměl kraťasy a ještě dostal trest).
V rodince jsme trénovali sebeo-
branu, v chemii jsme 
to zasmradili chlorem (bylo nám
z toho hůř, než ze školy 
obvykle), v přírodopise bylo před
našimi zraky rozbito pštrosí vej-
ce, v dějepise jsme se vraždili (ja-
ko), ve vaření jsme pálili smažený sýr, 
v hudebce pěli Tři čuníky, v češtině recitovali Máj 
a v matice jsme už ze všeho tak unavení, že 
nepřečteme ani vzorec. Naší nejčastější činností
je omlouvání. Teď, když konečně o něco jde, 
tak s námi mlátí puberta, ve třídě nám to vře 
(nové lásky) a známky jsou čím dál horší. 
Tímto prosíme všechny učitele o pochopení, 
každý to asi jednou zažil a ani my z toho nejsme 
nadšení.

A ještě přehled nejdůležitějších událostí: 
nový předmět chemie, akce Mikuláš, Discohrátky, 
literární exkurze, sportovní úspěchy (Marek, 
Mirek, Patrik a všichni skokani na laťce), vítězství
Toma ve školním kole dějepisné olympiády.

9.A
Co se dělo v 9.A?! 
Byli jsme v Technickém muzeu, tam jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavých věcí o autech, letadlech 
a o tom, jak se žilo za první republiky. 
Exkurze v Dukovanech a v Dalešicích byla také 
velice úspěšná, většinu lidí to bavilo. Také jsme 

byli v Růženině lomu, kde nám nevyšlo 
počasí a bylo to docela hodně nudné. V kině 
převažoval počet těch, co se dobře bavili. Ve florbale 
se naše škola umístila po vyčerpávajícím boji 
na druhém místě v čele s vedoucím družstva
M.Vojtěchem. Na světélkování nevyšlo dobré 
počasí a u Martina Chromého jsme objevili 
hereckého ducha. Předvánoční laťka nic moc. Co nás
ale letos zaměstnává nejvíc, jsou přijímací zkoušky
na střední školu.

9.B
9.B zdraví všechny čtenáře tohoto 
článku, který stručně popisuje půlrok této třídy. 
Náš půlrok v této třídě byl dost rušný. Hned 
první den byl zahájen netradičně. Měřili jsme 
délku školní míle. Jakmile byla změřená školní 
míle, převzali jsme a přivítali prvňáčky, kterým 
děláme „Strážné anděly“. Strážní andělé je 
tradice, která provází naši školu více jak 
3 roky. Tento rok jsme strážní andělé my. Každý, 
kdo má zájem o to, aby byl strážný anděl 
si vybere prvňáčka. Vzniklo to k jejich „ochraně“ 
a k tomu, abychom jim ten první rok pomohli se 

Školní nej...: největší kluk: Petr Novotný (8.A) – 185 cm, zjišťovala 3.B, 
největší holka: Aneta Mikulášková (7.A), Iva Nováčková (8.A), Zuzka Kotulánová (9.B) – 170 cm, zjišťovala 5.A, 

nejmenší kluk: Petr Růžička (1.A), zjišťovala 3.A, nejmenší holka: Verča Kučerová (1.A), zjišťovala 5.B
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HÁDANKA
KDO JE TO?

Nápověda: na fotografii je osoba, která má blízkou souvislost s naší školou

(Správné řešení uvedeme v dalším čísle školního půlročníku)

Školní nej...: žák s největším počtem sourozenců na škole: holky Nováčkovi (Iva, Andrejka, Pája, Zuzča, Monča), zjišťovala 8.A, 
rodina  největším počtem dětí (co navštěvovaly, navštěvují nebo budou navštěvovat naši školu): sourozenci Severovi (Daniela,

Hanka, Maruška, Anička, Zdeněk, Jirka, Honzík), zjišťovala 8.A.

zařadit do školního koloběhu.
Tento rok oproti tomu minulému jsme měli více 
exkurzí. U každé exkurze jsme se dozvěděli něco 
nového. Např. jsme navštívili jadernou elektrárnu
Dukovany, kde nám pracovníci popsali, jak elektrár-
na funguje a poté jsme jeli do přečerpávací elektrár-
ny Dalešice. Dále jsme navštívili Technické muzeum.
A před Vánočními prázdninami jsme byli v kině na
filmu Hvězdný prach.
V naší třídě jsme se dokázali pohádat, usmířit 
nebo taky ne. V některých předmětech jsme se zlep-

šili, v jiných zhoršili. Pořád dokážeme učitele 
dost naštvat. No a teď už se blíží pololetí, které 
také rozhoduje o tom, jestli se dostaneme na 
školu, na kterou se hlásíme. A jak už to tak 
u nás ve třídě bývá, tak někteří z nás si vzpomněli,
že by chtěli dobré známky, a tak se snaží dohnat, 
co se dá. 

... A TO BYL „PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ“ OČIMA
ŽÁKŮ...

HÁDANKA
KOMU PATŘÍ?

Nápověda: na fotografii je oko osoby, která má 
blízkou souvislost s naší školou

(Správné řešení uvedeme v dalším čísle školního půlročníku)
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Kdy se mi silněji rozezvučí srdce...(klukům:-)

Srdce se mi rozbuší, 
když hudba v mých uších zahlučí.
Nejradši mám já metal, 
to je hudby velký král.
To ti moji Slípknáči,
ty bych držel v náruči.
Metal vládne světem, 
hip hop nechte dětem.
Jo ten můj Corey Tailor,
to je metalový gladiátor.
Když Joey do bubnů zabuší, 
srdce se mi rozbuší. 
A pak zařvu Astalavista, 
neboť jsem pravý metalista!
Poté bubny ustanou,
ale hezké vzpomínky zůstanou.

Tom, Ota, Petr, 8.A

Pojď do školy

Učení a přestávka,
na to není nadávka.
Tady tohle škola má,
pro mě je moc zábavná.

Učitelky, kamarádi, 
s kterými se máme rádi.
A úsměvy z učebnice
se nám líbí převelice.

První místo má čeština
a hned druhé angličtina.
Dobrá je i matika,
barevná je výtvarka.

Ve škole nás všechno baví,
jsme moc rádi, když jsme zdraví.
Proto běžte všichni tam,
to vám teda povídám!

Za chvíli z vás budou vědci
a ne žádní hloupí tupci.
Pojď do školy a neměj odklad,
co naučíš se, to je poklad...

Marie Brzobohatá, 4. A

NAPSALI NAŠI...
Kdy se mi silněji rozezvučí srdce...(holkám:-)

Láska je krásný něžný cit,
který může člověk mít.
Když jdeš s někým ruku v ruce
a srdce ti buší prudce,
rozum je ten tam. 
Když jsme spolu, 
ne každý sám,
vyletíme až ke hvězdám.

Ivana,, Kristýna, Míša, Monča, 8.A

Představte si, představte si.

Představte si, představte si, co je tohle za školu.
Škola to je mučení,
pořád samé učení.
V hodinách dávat pozor,
o přestávkách zase dozor
musí na nás dohlížet.
Nesmíme si prohlížet
učitelky zápisky
ani její propisky.
Jenom nás kontrolují,
poznámky nám zapisují.
Nikdy nesmíš odporovat
nebo budeš přepisovat
stokrát nebuď drzá,
propiska už vrzá.
Usnout v hodině to neexistuje,
musíme šlapat jako stroje.
Co by po nás ještě chtěli,
umřít pro ně bysme měli.
Vždyť my jsme ti puberťáci,
co neplní žádnou práci.
Představte si, představte si,co je tohle za školu.

Kateřina Hloušková, 9.A

Školní nej...:  nejmladší žák: Petr Růžička, Šimon Fasora, Jakub Zouhar, 1.A
nejmladší žákyně: Klára Ženožičková, Adéla Bíbrová, Alexandra Malovaná, 1.A
nejstarší žák: Marek Skřivánek (9.A), Jakub Mareček (9.A), Vít Čáslava (9.B) 

nejstarší žákyně: Markéta Hodaňová (9.A), Petra Ondráčková (9.B), Růžena Mikulášková (9.A)
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TAHLE PÍSNIČKA SE MI LÍBÍ

„Ne! Ne! Ne! Vážení, není hezké takhle si ze mě střílet! Neříkal
jsem snad, že chci něco nového?“ 
Tři lidé, dva pánové a jedna dáma zahanbeně pokrčili rameny. 
V jejich tvářích byla zřetelná naprostá zoufalost.
„Za hodinu se vrátím a chci tu mít něco, co ještě nikdo neslyšel!
Jestliže mi mé „skromné“ přání nesplníte, můžeme se rozloučit
bez honoráře. Rozuměli?“
„Ano“, unisono odpověděli pánové a dáma.
„Tak za hodinu“, proneslo „Velké zvíře“, jenž právě vykročilo 
ze dveří. Při tom se ozvalo cinkání jeho zlatých náramků. Znělo
nepříjemně nesynchronizovaně.
Pánové a dáma v místnosti osaměli. 
„Další!“ zvolal muž s knírkem.
Do místnosti se nahrnula skupina teenagerů s černými vlasy, ob-
lečením i nehty.
„Zaujali jste nás, ozveme se. Další!“ ukončila žena rozhovor ješ-
tě předtím, než mohl začít.
Skupina teenagerů odešla a bylo ticho.
Dalších pět minut bylo ticho.Potom muž s knírkem vstal a vy-
koukl ze dveří a opravdu nešťastným hlasem řekl: „Nikdo další
tam není.“
A bylo ticho.
Dalších pět minut bylo ticho.
Pak to začalo. Jeden z mužů, který zatím neřekl nic, si začal 
podupávat nohou. Tap...Tadap...Tap... Nato se ozvalo naprosto
bezmyšlenkovité ťukání nalakovaných nehtů o stůl.
Tap...Ťuk...Tadap...Ťuk...Tap... 
Možná to bylo úmyslné, ale muž s knírkem. Lusk...Tap...Ťuk...Tadap....Ťuk...Tap...Lusk.
Otevřely se dveře a bubeníci si příchodu „Velkého zvířete“ nevšimli, dokud nezvolal: „Tahle písnička se mi lí-
bí!“
Při svém příchodu do místnosti si asi ani neuvědomil, že cinkotem svých náramků se také zapojil do tohoto
drobného jamu.
Lusk. Tap. Ťuk. Tadap. Ťuk. Tap. Lusk. CINK.

Školní nej...:  nejmladší žák: Petr Růžička, Šimon Fasora, Jakub Zouhar, 1.A
nejmladší žákyně: Klára Ženožičková, Adéla Bíbrová, Alexandra Malovaná, 1.A
nejstarší žák: Marek Skřivánek (9.A), Jakub Mareček (9.A), Vít Čáslava (9.B) 

nejstarší žákyně: Markéta Hodaňová (9.A), Petra Ondráčková (9.B), Růžena Mikulášková (9.A)

JÁ, DESETIKORUNA

Ahoj, chtěl bych se vám představit. Jmenuji se desetikoruna a je mi 20 let. Narodil jsem se v mincovně. 
To je pěkné místo, odkud pocházíme všichni, jako jsem já. V roce 1999 jsem se vydal na cestu do hlavního
města Prahy, kde jsem si našel práci v automatu na kávu. Tam jsem se také poznal svou budoucí manželku 
pětikorunu. Bohužel jsme si moc nerozuměli, a tak jsme se po pár letech rozvedli. Bylo to hlavně proto, že si
našla milence ze zahraničí, pana Euro z Německa. K tomu jsem dostal vyhazov z práce, protože káva zdražila
na dvanáct korun a na to jsem prý neměl. Později jsem se odstěhoval do Brna a našel si novou a lepší 
práci. Ležel jsem v bance. Asi rok po mém nástupu při převozu do jiné banky nás přepadl nějaký muž, který
mě odvezl do zahraničí. Přesněji na Seychely. Tady asi nebudu moc platný a budu vyměněn za Euro, přestože
jsem byl zvolen za „Miss Evropa“. Koukněte do peněženky a sami posuďte, kdo z nás dvou je hezčí. 
Jestli moje maličkost :-), nebo milenec mé bývalé Pětikoruny :-(. Co bude dál, kdo ví...

Vítek Čáslava, 9.B

Jiřina Holubová, 9.A
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Divoká, prastará, nelítostná.
Temnota z dob, kdy po světě ještě nekráčel člověk. Temnota svobodná, nesmírná a krutá. Temnota nespoutaná,
nekonečná a hladová.
Vrátila se.
Celý svět je jeden velký paradox a proto není žádným překvapením, že se Temnota vrátila teprve poté, co na
nebi zaplálo tisíc Sluncí. Slunce pohasla, Temnota se vrátila a vítr byl konečně volný.
Těžká bota rozdrtila na prach lebku, kterou jí do cesty přivál svobodný vítr. V temném průzoru přilby se odrá-
želo nekonečné hvězdné nebe, planoucí myriádami cizích světů, promarněných příležitostí i budoucích nadějí.
Dvě černé postavy stály na obrovské pláni, nad kterou zuřila bouře. Kus od nich se válely zbytky kovové ce-
dule, na které by ještě šlo stěží přečíst: „We.c.m..i..Lo...nge..s“.
Jedna z nich pokrčila rameny a druhá mírně zavrtěla hlavou.
Přišli jsme pozdě.
„Pamatuješ si, co poslední z nich blábolil před smrtí?“
„Ano. Říkal: ‚Tohle bývalo město andělů...ale shořela nám křídla.’“
„Víš, co tím myslel?“
„Samozřejmě. Vše, každé rozhodnutí a každá akce, vše vyvolá ozvěnu. Všechno je v rovnováze. Oni, stejně ja-
ko všechny jiné druhy, měli své vzestupy a pády, až jednou vystoupali tak vysoko, že jejich křídla při pádu chyt-
la plamenem.“
„Udělali jsme dobře, když jsme ho zabili?“
„Jistě. Padlí andělé si nezaslouží začít znova.“
Vítr zahladil otisky těžkých bot v písku jen chvíli poté, co je navždy přikryla nekonečná Temnota.

ROZHOVOR S NOVOU PANÍ UČITELKOU 3.B HANOU RAICHOVOU

Školní nej...: nejméně časté křestní jméno dívky:
Alexandra (1.A), Anežka (3.A), Angelika (9.B), Bára (4.A), Daniela (7.B), Darina (7.B), Edita (9.B), Eva (2.B), Gabriela
(7.B), Jiřina (9.A), Johana (1.A), Klára (1.A), Ludmila (9.A), Marcela (4.A), Miroslava (2.A), Nicole (1.A), Niké (4.A),

Růžena (9.B), Soňa (3.B), Tamara (4.A), Yveta (7.A)

Proč jste se stala učitelkou?
„Baví mě učit, mučit děti.“ 

Proč jste si vybrala naši školu, líbí se vám tady?
„Protože tu bylo volno, ano.“ 

Jak nejraději trávíte volný čas? 
„Na squashi nebo si čtu.“ 

Máte doma nějakého zvířecího mazlíčka? 
„Psa, hady a zebřičky.“ 

Jaké je vaše oblíbené jídlo?
„Těstoviny s rajčatovou omáčkou, olivami a proven-
sálským kořením.“ 

Máte nějakého přítele?
„Ano.“ 

Jak dlouho učíte?
„První rok.“ 

Kolik Vám je let?
„Dvacet čtyři.“ 

Dáváte ráda úkoly?
„Nedávám úkoly, ale někdy dám.“

Myslíte si, že nám žákům je lépe domlouvat po
dobrém, nebo jste názoru „škoda rány, která
padne vedle“?
„Škoda každé rány, která padne vedle.“

Děkujeme za rozhovor, ptali se žáci 3.B

TEMNOTA

David Remeš, bývalý žák naší ZŠ
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Naše třída si vylosovala přezvláštní úkol a to rozho-
vor. Protentokrát jsme si vylosovali naši učitelku češ-
tiny a tou jest p.uč.Šmerdová.
Pokud vás zajímá, na co jsme se paní učitelky ptali,
nezbývá vám nic jiného, než aby jste si to přečetli ...

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? Chtěla
jste být vždy učitelkou?
„Nikdy, učitelkou jsem být nechtěla. Rodiče chtěli, 
abych byla právničkou.“
Jak dlouho učíte český
jazyk? „28 let.“
Jaké jste měla známky
z češtiny? Dostala jste
někdy poznámku?
„Většinou jsem mívala
pěkné známky, ale 
občas jsem dostala 
i pětku.“
Do které třídy jste 
měla samé jedničky?
Učila jste se dobře?
„Myslím, že do 3. třídy,
pak jsem měla tak 1–3
dvojky.“
Jaké jsou vaše  koníč-
ky, záliby?
„Nejraději cestuji, šiji,
pracuji na zahrádce a to
je asi vše.“
Jaké jsou vaše oblíbené sporty, jídlo, 
zvíře a barva?
„Ráda plavu, z jídla mám nejraději činu. Miluju 
kočičky a mé oblíbené barvy jsou hnědá s červenou 
a oranžovou.“
Co vás vedlo k chovu pštrosů?
„Pštrosy nechovám já, ale moji synové. Asi proto, 
že se jim zdáli krásní a zajímaví.“
Líbí se vám v Mokré, v České Republice? 
Chtěla byste bydlet v jiné zemi?
„Nedovedu si představit, že bych bydlela jinde 
a Mokrou mám ráda. Z ciziny se vždycky ráda vracím
domů.“
V únoru se bude volit prezident. Co si 
myslíte o české politice? Kterého politika máte či
nemáte ráda?

POZNEJ SVÉHO /NE/PŘÍTELE:-) 
rozhovor s paní učitelkou Šmerdovou

„Politika mě unavuje, proto ji téměř nesleduji, 
ale doufám, že bude zvolen Klaus.“
Znáte nějakou celebritu osobně?
„S žádnou celebritou se osobně neznám a vůbec mě
to nemrzí“.
Toť konec naše praslavného rozhovoru, za který
děkujeme. 

Vaše redaktorky: 
Vendula Vaňáčková & Daniela Chvátalová

Školní nej...: nejméně časté křestní jméno chlapce: 
Alois (1.A), Antonín (6.A), Ivo (2.B), Jáchym (7.B), Jaroslav (5.B), Jonáš (5.A), Lubomír (2.A), Matěj (1.A), Olexandr (9.B),

Otakar (8.A), Přemysl (9.B), Radoslav (2.A), Radovan (6.A), Richard (2.A), Samuel (2.B), Stanislav (9.B), Thomas (3.A),
Tibor (8.A), Tristan (2.A), Václav (9.B), Viktor (3.B), Vladimír (5.A)

ROZHOVOR S PANEM 
ŠKOLNÍKEM ŠMERDOU

Jak se vám líbí na této škole? „Velice.“
Jak dlouho tady pracujete? „2 roky.“
Pracujete tady rád? „Určitě.“
Odkud jste? Kde bydlíte? „Z Mokré. V Mokré.“
Sportujete rád? „Jak kdy.“
Jaké máte auto či motorku? „Opel, Nissan.“
Kolik máte dětí? „Dvě.“
Kdy máte narozeniny? „23.6.“
Jaké je vaše oblíbené jídlo? „Čína, dukátové bu-
chtičky.“
Máte nějaké zvíře? Jestli ano, jaké? „Ano, kočku.“

ptala se třída 7.A
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SBĚR VÍČEK OD PET LAHVÍ
Během minulých let probíhal na naší škole sběr víček od PET lahví pro Denní rehabilitační stacionář 
v Třebíči. Chtěla bych ještě jednou jménem stacionáře poděkovat všem dobrovolným sběračům, díky kterým
se podařilo do stacionáře dodat stovky kilogramů víček. Zejména Lukáši Železnému z 8.A (po celou dobu 
nejúspěšnější sběrač) a třídám 9.AB, 8.A a 2.A. Během prvního pololetí tohoto školního roku přes kilogram
víček (pro představu kilogram je asi 400 vršků) dodal Lukáš Železný (cca 15 kg), Mirek Vašulín, Tibor Čásla-
va z 8.A, dále  Hanka Pantůčková, Angelika Kratochvílová, Katka Minďuková, Šárka Neveselá z 9.B, Barča
Kubová, kluci Macháčkovi z 9.A a třída 2.A v čele s Liborem Polákem.

p. uč. J. Kubáňová

Sběr víček pro Denní rehabilitační stacionář byl ukončen. Pro úspěch akce jsme se ale rozhodli sbírat víčka
dál. V aule u vchodu do školy a u pytle na PET lahve na červeném schodišti bude umístěn sběrný box. Výtěžek
bude použit na charitativní účely.

„JÁ A CIGARETA“ aneb normální je nekouřit
Protože kouří čím dál více mladých lidí, rozhodla se naše škola zaměřit v průběhu druhého pololetí na prevenci
kouření. Akci s názvem  „Já a cigareta“ aneb normální je nekouřit jsme zahájili zmapování současného stavu
ve škole formou dotazníků a zakončíme ji projektovým dnem určeným všem žákům naší školy. Další akce bu-
dou probíhat v rámci výuky (v hodinách Vv, Čj, Ov, Rv...)
Na anonymní dotazník Já a cigareta odpovídalo 175 žáků čtvrtých až devátých tříd. Cigaretu nikdy nezkusilo
81 žáků. Jednou nebo několikrát ji ochutnalo, cigareta jim nechutnala a dále nekouří 57 žáků. Pravidelně kou-
ří 37 žáků.
Rodiče našich žáků v 95 případech nekouří, ve 24 kouří, v 17 kouří jen matka a ve 32 kouří jen otec.
Největší počet žáků svou první cigaretu vyzkoušel ve dvanácti letech. Nabídl jim ji kamarád nebo si ji vzali sa-
mi. Zajímavé je, že drtivá většina žáků, kteří kouří, by s tím chtělo přestat. Zkoušeli to, ale nepodařilo se jim
to. Zkuste se zamyslet nad tím, co z toho plyne. (Tabulky s podrobnými výsledky ankety jsou na následující straně)

p. uč. J. Kubáňová

Víte, že každá cigareta obsahuje 15 rakovinotvorných látek? Že osoba, která denně po dobu jednoho roku vykouří balíček 
cigaret, bude mít v plicích litr dehtu? Že každá vykouřená cigareta zkracuje život o osm minut? Že cvičením se neodstraní 

následky kouření? Že devět z deseti kuřáků by chtělo přestat kouřit? Že cigareta je hlavní příčinou požárů domácností?

SOUTĚŽ PRO 
NADANÉ ZAČÍNAJÍCÍ BÁSNÍKY

Baví vás skládat básničky? 
Chcete se o ně v příštím čísle podělit s ostatními?

Tak neváhejte a zúčastněte se první básnické soutěže. 

Téma je STRACH. 

Různě dlouhé básničky jakkoli související se strachem zasílejte na adresu kubanova@zs.mokra.cz,
nebo je napište čitelně na papír a ve volné chvíli doneste do kabinetu dějepisu. 

Uzávěrka soutěže bude 15. května 2008.

Odborná porota z nich vybere ty nejlepší, které budou oceněny a otištěny ve druhém čísle našeho 
školního časopisu. 
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Snad i malé dítě ví, že: Kouření způsobuje rakovinu plic, jazyka, hrtanu, slinivky břišní a močového měchýře, srdeční 
choroby, žaludeční vředy, mozkové mrtvice a infarkty, chronický zánět průdušek. Snižuje tělesnou kondici a zvyšuje 
náchylnost ke všem nemocem. Kouření stojí hodně peněz a kuřák smrdí a obtěžuje okolí. Tak proč to ti lidí kouří?

věk
počet 

odpovídajících pohlaví
nemá zkušenost 

s kouřením
cigaretu ochutnal,

nekouří kouří

27
19 dívek, 
8 chlapců
21 dívek, 

13 chlapců
10 dívek, 

17 chlapců
17 dívek, 

18 chlapců
8 dívek, 

12 chlapců
16 dívek, 

16 chlapců

11, 4 8, 3 0, 1

34 18, 11 2, 2 1, 0

27 6, 7 3, 5 1, 5

35 10, 4 6, 7 1, 7

20 4, 2 2, 7 2, 3

32 1, 3 5, 7 10, 6

50 26 15

31 31 22

81 57 37

10 let

11 let

12 let

13 let

14 let

15 let

dívky

chlapci

celkem

91

84

175

tab. 1: Souhrnné výsledky ankety rozdělené dle věku odpovídajících

tab. 2: Četnost kouření

jak často
kouříš

kolik cigaret 
týdně vykouříš

s kým kouříš

kdy si zapaluješ
první cigaretu

zkoušel jsi přestatchtěl bys přestat

denně
několikrát týdně

jednou týdně
občas, svátečně

1 až 5
6 až 10
11 až 15
16 až 20

více než 20
ano
ne

10
4
6
17
10
3
1
3
7
26
5

s kamarády 30
s přítelem/kyní 6

s rodiči 3
sami 7

ráno doma 4
cestou do školy 8

odpoledne 10
večer 6
v noci 4

ano 22
ne 4

máš problémy, když nemůžeš kouřit

cítíš úlevu, když si zapálíš

ne ano

26 11
velká chuť na cigaretu 3
nemůžu se soustředit

jsem nervózní
5
3

mám vztek 5
jsem bez nálady 3
jsem unavený 2

ne ano

1 10

tab. 3: Následky kouření
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NEKUŘ – UMŘEŠ 

nezdravá, vyrobená, zapálená, nebezpečná, silná, 
dýmící, vykouřená, drahá, škodlivá, hořká, obalená,
hnusná, smradlavá, spálená, mentolová, plněná, jedo-
vatá, ubalená 
ničí, smrdí, zabíjí, nechutná, zapaluje, dopaluje, kaš-
le, pašuje se, odhazuje, kouří, hoří, kupuje se, dýmí 
Je to návyková látka. Moc mi to (ne)chutná. Kouření
může zabíjet. Kouření způsobuje rakovinu. Kuřáku,
kuřačko – smrdíte. Škodí i pasivní kouření. 
zabiják, tabák, zlozvyk, céva, chuť, žváro, plíce, vel-
bloud, krádež, droga, uspokojení, závislost, návyk,
špína, kamarádi, válec, Petry, Startky, Marlbora

za třídu 6.A sepsal Michal Rotrekl, 
přepsal na PC Lukáš Michalovič

Tabák kouřili z dýmek jen dospělí indiáni 
při opravdu významných událostech. Evropa 
se s tabákem začala seznamovat po objevení 
Ameriky v roce 1492. Kouření dýmky 
nebo nejrůznějších cigár a doutníků bylo však 
dalších přibližně 300 let poměrně vzácnou 
kratochvílí. 
Tabák se však i přes nejrůznější zákazy a omezení 
užíval po staletí v mnoha kulturách. Hromadné 
používání tabáku je ale unikátním fenoménem 
20. století. Za toto celosvětové rozšíření 
tabáku je především „zodpovědný“ vynález 
moderní cigarety. Prvními, kdo prý tuto formu 
aplikace tabáku začali používat, byli 
žebráci v Seville, kteří do papírku balili nasbírané
kousky tabáku. V roce 1861 se pak v Londýně začaly
prodávat první hotové cigarety, samozřejmě 
bez filtru.
Volný příděl cigaret vojákům v obou světových vál-
kách vedl k hromadnému návyku na tabák. 
Cigareta se tak stala asi jediným spotřebním 
zbožím, které, používáno podle návodu, způsobuje
smrt. 

NA ZDRAVÍ
Člověk, když chce zdravý být,
musí zdravě jíst a pít,
pak se bude cítit fit.
Zdraví, to je dobrá věc, 
musíš na něj míti klec.
Neseď pořád u počítače, 
choď radši ven,
nejez jen hranolky a hambáče, 
ale zdravé věci jen.

Kuřáci kuřte, je to tak,
nemá to být naopak?
Když už si jednou zapálíš, 
celý život si tím zkazíš.
Marijánka dobrá věc, 
umřeš, než bys řekl švec.
Nefetujem, nekouříme, 
rádi se večer otužíme.

Důvody, proč kouří, které uvádí děti: líbí se mi to, vypadám starší, ostatní mě obdivují, cítím se víc samostatný, nezávislý,
uklidňuje mě to, nemusím tolik jíst a neztloustnu. Opravdu obdivujete kuřáky? A proč v naší anketě většina dotazovaných 

uvedla že by za budoucího partnera chtěla raději nekuřáka. Považujete závislost na tabáku za projev nezávislosti?

Chřipka, kašel angína,
tu má celá rodina.
Už nejsme nemocní, je nám hej,
tak si s námi zazpívej.
Zdraví, to je dobrý kamarád, 
máme ho rádi, je to tak.
Super je být zdravý, 
básnička nás baví.
Zdraví to je velký dar, 
všichni to dobře ví a zdar.

třída 6.A

Karolína, Kristýna, 6.A
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Radostná novinka!!!
Paní učitelce Lence Minxové se v úterý 12.2.2008 narodila holčička Anička, 48 cm a 3500 g.

Krásné :-), všichni moc gratulujeme!

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

Naši třídu (5.A) během prvního pololetí napadlo, že by naše škola mohla adoptovat jedno africké 
či kubánské dítě. Svůj návrh přednesla na Žákovské radě, kde byl podpořen většinou členů, kteří se poptali na
názory ostatních žáků v jednotlivých třídách. 
Projekt pomoci dětem na dálku se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné 
chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit 
školné a výdaje spojené s výukou. Dítě nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale 
adoptivní „rodič“ z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma, mu hradí 
školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Posíláním finanční částky na tyto 
výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek nutných k důstojnému životu. 
Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě. „Adoptivní 
rodina“ je pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat aktuální fotografie, 
dopisovat si, poslat dítěti dárek a v případě zájmu je možné i dítě navštívit. V Keni jsou 
celkové životní náklady vyšší než v Guineji či v Beninu, proto jsou částky potřebné na školné odlišné. 
Měsíční příspěvek pro dítě v Keni je 600 Kč v Guineji 460 Kč a v Beninu 500 Kč. Minimální období, 
na které je dítě možno adoptovat, je vždy 12 měsíců. Lidé, kteří adoptují dítko v programu 
Adopce afrických dětí, se adopcí stávají součástí této mezinárodní sítě solidarity – členem Humanistického
hnutí - a jsou pravidelně informováni o probíhajících i nově chystaných projektech a akcích.
Na radě padly návrhy, jakým způsobem získat peníze na tuto pomoc, například sběrem papíru, prodejní 
dílnou výrobků, sbírkou, koncertem apod. Vybranému dítěti bychom posílali ročně finanční příspěvek 
a na oplátku bychom byli informováni o výsledcích naší pomoci (posílali by nám vysvědčení, obrázky, 
dopisy atd.)

třída 5.A

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU 
IVOU PRŮŠOVOU

která má od loňského roku adoptovanou 
holčičku z Keni

Jak se jmenuje?
Zera Ogutu Atieno. Nemá sourozence ani tátu.  
Ze které země je?
Je z Keni, je to holka.
Kolik má let?
Osm.
Posílá vám něco? 
Je předškolák, je na internetu. Jsou tam
i její písemky.
Jaké je povolání její maminky?
Je prodavačka.
Má ještě jiné členy rodiny?
Nevím.
Posíláte tam něco? 
Každý měsíc se posílají peníze, 3 krát
ročně posílám balíček.
Zlepšilo to její stav? 
Určitě ano.¨

ptala se 5.B
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Členové Žákovské rady (volení zástupci jednotlivých tříd, redaktoři časopisu)

1. řada zleva: Terka Langová (5.A), Kuba Ondrůšek (5.B), Nikola Chvátalová (4.A), Jana Kubáňová, Aneta
Haberlová (5.B), Petra Bauerová, Marek Dumpík (4.A), 
2. řada zleva: Kája Rafajová (6.A), Adam Novotný (3.A), Viktor Fiala (3.B), Terka Klinkovská, (3.B), Eliška
Pavlová (3.B), 
3. řada zleva: Vendula Vaňáčková (7.B), Michal Ryba (7.A), Přemek Švehla (9.B), Honza Fiala (9.A), Jiřka
Holubová (9.A), Iva Nováčková (8.A), Verča Žáková (5.A)
Na fotografii nejsou: Eliška Korityáková (3.A), Kuba Garčár (6.A), Martin Krejčíř (7.A), Denisa Chmelíčková
(7.B), Ota Machan (8.A), Saša Hlučka (9.B), Eliška Zubíčková (5.A)

Hm, super...tak jste se pročetli až na konec :-) 
Jakékoli příspěvky, nápady či náměty k vydání druhého čísla zasílejte na adresu bauerova@zs.mokra.cz nebo
kubanova@zs.mokra.cz (do předmětu zprávy prosím napište školní časopis), nebo se s nimi stavte do kabinetu dějepisu.
Děkujeme všem přispěvatelům za spolupráci, zejména již bývalým žákům naší školy Ivaně Libánkové za super fotky a Davidu
Remešovi za povídku Temnota. Zvláštní dík patří taky prvňáčkům za krásné obrázky, které doplňují text.
Mějte se báječně a zase někdy nashledanou :-), za celou naši školu a zejména za redakci školního časopisu Petra Bauerová 
a Jana Kubáňová. 

Žákovská rada zorganizuje

v ÚTERÝ 18. 3. 2008 prodejní výstavu VÍTÁNÍ JARA,
která proběhne od 16.00 do 18.00 v jídelně naší školy. 

Získané finanční prostředky budou použity na adopci afrického dítěte.

Zveme všechny žáky, učitele, rodiče, prarodiče, kamarády, sousedy...

Peníze se pokusíme také získat pomocí sběru starého papíru. Ten bude zorganizován jako doprovodná 
akce ke Dni Země. Sběr bude probíhat ve škole od 21. do 24. dubna 2008.
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