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Víte že, ve znamení Berana se narodili:
paní kuchařka Milena Křížová, paní vychovatelka Jiřina Kudličková, pan školník Jiří Novák, paní zástupkyně Eva Přetáková, paní osobní asi-
stentka Olga Hlásenská

NAŠE ŠKOLA BUDE MÍT OD ZÁŘÍ SVÉHO
ŠKOLÁČKA AŽ V DALEKÉ KENI

Jak jsme vás již informovali v předchozím čísle na-
šeho časopisu, rozhodly se naše děti na podnět žákovské
rady pomoci dětem z daleké Afriky a jedno adoptovat.
To znamená zaplatit mu náklady na zajištění školní do-
cházky. Sem se řadí zaplacení školného, školních pomů-
cek, školní uniformy apod. Celoškolním hlasováním
jsme zvolili chlapce. Je jím sedmiletý Vincent Opundo
z Keni. Vincent má 5 sourozenců a ani jeden z rodičů
nemá stálé zaměstnání. To je také důvod, proč nemohou
platit školné všem svým dětem. 

Peníze (7200 Kč ročně), které do Afriky doputují, ne-
jsou posílány rodině dítěte, ale přímo škole nebo pově-
řeným organizátorům v daném místě. Ti dětem nakoupí
vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí,
zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. 

Školní rok v Keni je rozdělen na tři trimestry. Chla-
pec začne chodit do školy v září a v tu dobu bychom
měli dostat od něho první zprávu. Ty budou z Keni ná-
sledovat v podobě dopisů, vysvědčení a fotografie
3x ročně – vždy asi měsíc po ukončení školního období.

Doufáme, že se našemu malému Vincentovi bude
mezi novými spolužáky líbit, učení ho bude bavit
a hlavně bude do školy chodit rád.

SKVĚLE VYDAŘENÁ AKCE 
"VÍTÁNÍ JARA"

Akce se líbila skoro celé naší třídě. Bylo tam hodně
zajímavých výrobků ke koupi, některé se zde daly i vy-
robit. Přišlo až nečekaně moc lidí, což bylo samozřejmě
fajn, ale občas se něco nestíhalo a byl tam hrozný fofr
a celkem rušno. Někdy jsme neslyšeli vlastního slova,
ale to vůbec nevadilo, protože spousta věcí byla na-
prosto super. Mnozí lidé dokonce přispívali, aniž by si
něco koupili. Děcka, co seděly u stolů se svými výrobky
byly strašně příjemní a ochotní. Také tam byla super
atmosféra, která na lidi působila velmi dobře (aspoň tak
jsme to teda viděli my:-). 

A jenom tak pro informaci, ten klouček z Afriky už je
vybraný  :) Naše skvělá a šikovná žákovská rada včetně
mnohých učitelů se podíleli na dlouhodobém připravo-
vání a měli s tím spoustu práce a organizování, tak jim
za to moooooc děkujeme. A doufáme, že takovýchto
akcí bude ještě mnohem víc. Tak se mějte krásně a ne-
zlobte učitele (Víme, je to celkem těžké, ale „když se
chce, všechno jde").

Vaše 5. A

Celá tato akce byla uspořádána kvůli adopci afrického
dítěte. Podařilo se nám získat neuvěřitelných 9845 Kč.
Nebylo snadné rozhodnout, jestli adoptovat chlapce
nebo dívku. Ale nakonec jsme hlasováním ve všech tří-
dách vybrali chlapce. Všechny výrobky nám daly moc
práce. Většina se povedla, ale byly i takové, které moc
povedeně nevyhlížely (žádný učený z nebe nespadl a na-
konec se prodaly skoro úplně všechny :-)). Celou akci
doprovázely tanečnice z naší třídy Aneta, Tereza a Verča.
Moc se nám to líbilo a byli jsme rádi, že jsme mohli při-
spět k adopci. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit. 

Vaše 5. B

Čas pěkně rychle utíká, takže vás opět zdravíme. Je tu všemi očkávané druhé číslo našeho školního půlročníku. Za
pololetí jsme toho stihli celkem dost. Tak neváhejte a pusťte se do toho…Vaše redakce :)
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Víte že, ve znamení Býka se narodili: paní učitelky Bohuslava Kopecká (ve stejný den se narodili Filip Klimeš ze 7. A a Vladimír Persaň 
z 5. A:-) a Jana Kubáňová (ve stejný den se narodila Markéta Bednářová ze 4. A), paní uklízečky Anna Poláčková a Dana Řičánková, paní
učitelka Miloslava Šmerdová (ve stejný den se narodila Veronika Bilíková ze 4. A:-)

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

V sobotu 8. 3. na nás čekal autobus, který nás měl od-
vézt směr Jeseníky na chatu Paprsek. Cesta autobusem
nám rychle uběhla, dovezli nás až pod kopec, který jsme
ve velkém horku měli vyjít celý. Nahoru jsme došli sice
vyčerpáni, ale šťastni. Vyskládali jsme všechna zavaza-
dla a ještě nějakou dobu čekali, než se uvolní všechny
pokoje.

Když se tak konečně stalo, všichni se po únavné cestě
vydali na pokoje, které byly pěkné. Týž den jsme byli
prvně na lyžích. Začlo se rozřazovacím sjezdem, kde
jsme všichni byli rozděleni na dvě skupiny. První sku-
pina si mohla ještě ten den sjet celou sjezdovku s nově
představeným vedoucím a kamarádem Bobem. Druhá
skupina se učila zatáčet a brzdit s p.uč Markusem a p.uč
Bauerovou. Po dvou hodinách jsme se všichni vydali
nazpět k chatě, vyčerpáni po prvním náročném dni. Ko-
lem šesté hodiny jsme se dostavili do společné jídelny,
kde jsme měli večeři a potom v osm společný program.
Další dny probíhaly podobně až na malou výjimku,
která se týkala výletu na běžkách, který se vydařil cel-
kem dobře, avšak nadšené ohlasy nebyly.

Také jsme měli diskotéku spojenou s maskami.
V žebříčku TOP masek, o kterých rozhodovali p. učitel
Markus a Bob se umístili Míša Moudrá alias mafián
František Procházka, dále také „Men in black“ a to byli
Radek Paták & Filip Klimeš a dále Denisa Chmelíčová
coby „mrtvé dítě“. 

Co se týče vybavení pokojů a pokojů samotných se dá
říci jen jedno. Uslyšíte i to, co nechcete.  Nedá se říci, že
by stěny byly kvalitní a zvukotěsné. V takové koupelně
se dozvíte hodně informací např. že Radek nemá 
mýdlo  :-) A nebo také, že se Jirka a Tomáš nemohou
dostat z Veroničina trika. Vskutku zajímavé. 

Asi nejnebezpečnější věcí na lyžáku se stal lyžařský
vlek. Jen málokdo se dokázal postavit tomuto stvoření
a ani jednou za ten týden, co jsme tam strávili z něj ne-
spadnout.

Předposlední den byl den soubojů, v kterém si sou-
těživé povahy mohly užít. Konaly se jak lyžařské, tak
i běžkařské závody. Ve slalomu kluků se umístili na
prvních třech pozicích Tomáš Kůst, Radek Paták a To-
máš Matura. Ve slalomu holek se umístily Míša
Moudrá, Denisa Chmelíčová a Tereza Stöhrová. Ve
sjezdu u kluků se umístili Tomáš Kůst, Tomáš Matura
a Jirka Zubíček a u holek to byla Jana Strejčová, Da-
niela Chvátalová a Denisa Chmelíčová. Co se týče
běžkařských závodů, tak u holek na prvních třech
příčkách byly Jana Strejčová, Míša Moudrá a Katka
Lorencová a u kluků byli Jirka Zubíček, Tomáš Ma-
tura a Radek Paták.

Poslední den nebyl zrovna zábavný, protože jsme ho
začali osmikilometrovou cestou k autobusu, kterou
jsme, ač námahou, zvládli všichni. Domů jsme dojeli
všichni šťastní. Ti, co s námi nejeli a byli ve škole, měli
tzv. smůlu, myslíme si, že o hodně přišli. Avšak jejich
rozhodnutí už nic nezmění.

Vaše redaktorky Daniela, Denisa & Míša M. z 7. B
s přispěním třídy 7. A

MY CO JSME NEJELI NA LYŽÁK

Nejelo nás asi 13 a byli jsme spojeni do jedné samo-
statné třídy. Mezitím, co oni lyžovali, my jsme se ve
škole normálně učili, no spíše jen opakovali. Někteří
žáci nepřišli celý týden do školy, někteří jen pár dní, ale
jen málo jedinců chodilo do školy celý týden. I přesto,
že nás ve škole bylo málo, to nebyla zas tak velká nuda.

(7. A a 7. B)

DEN EVROPY

V pondělí 7. 4. se celý druhý stupeň učil jinak
o Evropě a Evropské Unii. Třídy vytvářely plakáty
o České republice, které byly hodnoceny žáky prvního
stupně. Vyhrál originální plakát třídy 7. B – Tajemství
českého piva odhaleno. Další práce se týkala jednotli-
vých zemí Evropy. Bylo to lepší než se normálně učit.
A my jsme výsledky dodatečně vyhodnotili. Jak to
všechno dopadlo?

Osm zemí, které navštívilo nejvíce žáků, jsou Sloven-
sko (85), Chorvatsko (84), Rakousko (73), Polsko (42),
Itálie (38), Maďarsko (36), Německo (35), Slovinsko
(34). Další často navštěvované země jsou Řecko (16),
Španělsko (11), Francie (10), Lucembursko (10).

Alespoň někdo navštívil Bulharsko (5), Nizozemí (4),
Belgii (3), Velkou Británii (3), Dánsko (3), Norsko (3),
Ukrajinu (3), Rumunsko (3), Bosnu a Hercegovinu (3),
Švýcarsko (2), Černou Horu (2), Bělorusko (1), Rusko
(1), San Marino (1), Srbsko (1), Andoru (1). Nikdo za-
tím nenavštívil Irsko, Portugalsko, Finsko, Švédsko,
Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Maltu, Lichtenštejnsko.

Na otázku, ve které zemi Evropy bych chtěl/a žít
a proč odpovědělo nejvíce dětí, že v České republice 
(krásná země, domov a výborné jídlo), v Itálii (moře,
pizza a špagety), ve Velké Británii (angličtina a dobrý
fotbal), v Chorvatsku (čisté moře a teplo) a ve Francii
(krásný jazyk a památky).

Na otázku, ve které zemi bych nechtěl/a žít a proč,
odpovědělo nejvíce dětí, že v Rusku (zima), na Ukrajině
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Víte že, ve znamení Blíženců se narodili:
paní vychovatelka Alena Drahotská, pan školník Zdeněk Šmerda, pan učitel Martin Vojtěch

(zaostalá země), v Německu (vyvolali světové války),
v Albánii (bída a války) a nakonec Rumunsko (špína
a chudoba).

zpracovala 8. A

DEN ZEMĚ – NÁPADY, NE ODPADY

O PET LÁHVI A PLECHOVCE

Byla plechovka a ta byla v popelnici. A pak přišla
PET láhev. „Co to!“ vykřikla PET láhev, protože ta ple-
chovka byla černá! Vylekala se, že je to duch. Pak ple-
chovka řekla: „Neutíkej, mohla bys mi pomoct.“ PET
láhev odpověděla: „Tak tedy pomůžu.“ Vzala provaz,
strčila ho do koše a vytáhla ji. A tak to všechno dobře
dopadlo. 

Mirča Machanová, 2.A

O ROZTRHANÉM KAPESNÍKU
A NESPRÁVNÉM KONTEJNERU

Byla jednou jedna holčička a té byly tři roky. Byla
hrozně ohleduplná k okolnímu prostředí. Ale jednou
měla špatný den a vyhodila roztrhaný kapesník do zele-
ného koše na sklo. Zelený kontejner si toho všiml
a povídá: „ Co tu děláš?“ Roztrhaný kapesník povídá:
„Já sám nevím, teď jsem měl být v modrém kontejneru.“
„Já ti pomůžu,“ povídá zelený kontejner „poskládej ze
sebe vlaštovku a přeleť do modrého kontejneru.“ Kapes-
ník povídá: „ Díky.“ A udělal, co mu kontejner řekl.
A najednou přijeli popeláři a dali papírek do recyklace
a teď je z něj nový papír. 

Adélka Chalupová, 3. A

O ROZBITÉ TELEVIZI

Byla jednou jedna televize, ale byla stará a nefungo-
vala. Byla jen tak pohozená u silnice. Šel kolem televize
Pepíčk, který si přál svou televizi, protože ho nezají-
maly zprávy, na které se dívali rodiče. On se chtěl dívat
na pohádky, a proto šel k televizi a začal ji opravovat.
Potřeboval jeden drát, a tak šel domů. Cestou jeden drát

našel, vzal ho a řekl si: Aspoň bude na světě míň poho-
zených odpadků. Šel zpátky k rozbité televizi a použil
tento drát na opravu. Donesl televizi domů a byl rád, že
se může místo zpráv a událostí dívat na své oblíbené
pohádky. 

Honzík Brzobohatý, 3. B
Odpady
dopadly 
na Zemi.
Leze mi
na nervy
nepořádek tu.
Neber mi 
přírodu
neber mi zem.
Já už se polepším
odpadky roztřídím
protože jsem.
A chci být.

Anna Střelcová, 7. A

Příroda je krásná věc, 
bohužel to je teď už kec.
Jestli se nezlepšíme, 
déle tu žít nemusíme.
Papír, sklo, barvy
už na to nemám nervy.
Bohužel ale třídit musíme,
jinak se z toho zblázníme.
Proto říkám všem,
třiďte, mějte rádi naši zem.

Lukáš Rotrekl, 7. B

VRAH JMÉNEM CIGARETA

Během června si můžete na chodby školy přijít prohléd-
nout komiksy sedmáků pod souhrnným názvem Vrah
jménem cigareta. K tomu myslím není co dodat.

Na hřbitově ležím v rakvi,
po mě pozůstalí pláčí v kapli.
Cigareta – krutý vrah,
duše má jde do oblak.
Stačí pár let kouřit,
a nezbude než navždy oči zamhouřit.
Každý z nás má ze smrti strach,
Tak tedy přiznejte, že cigareta je vrah.

Verča Strmisková, 7.A
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Víte že, ve znamení Raka se narodila:
paní učitelka Iva Prušová (ve stejný den se narodili Olexandr Hlučka z 9. B a Michal Rotrekl ze 6. A:-)

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU ROZÍKOVOU

(Za 6. A se ptala Míša Čechová)

Chtěla jste někdy být učitelkou, když jste byla malá? Chtěla a netušila jsem, že to tak nakonec dopadne.
Proč jste se rozhodla učit češtinu? Nenapadlo mě nic lepšího:)
Kde jste studovala? V Brně.
Co vás nejvíc baví na češtině? Baví mě čtení a práce s textem, ale nejraději učím

– u žáků nejoblíbenější – souvětí a věty vedlejší.
Měla jste někdy z ČJ špatnou známku? Určitě. A ne jednu.
Zpíváte si ve sprše? Občas. Hlavně když jsem sama.
Váš oblíbený zpěvák? Nemám oblíbeného zpěváka.
Umíte lyžovat ? Sportujete ráda? Umím. Ano, ale jen rekreačně, nemám ráda soutěže.
Vaše oblíbené jídlo? Maso, maso, maso a nudle s mákem.
Půjčil by vám p. uč. Markus auto? Strašně rád:)
Zkouší vás p. uč. Markus na otázky ze zeměpisu? Ano, občas mi položí pár kontrolních otázek.
Nejvydařenější apríl? Když jsme pomalovali spolužákovi hlavu červenou 

temperou jako od krve a zavolali třídního učitele. Ale 
jemu se to vydařené ani vtipné teda nezdálo.

ROZHOVOR S PANEM UČITELEM MARKUSEM
(Ptali se žáci 4. A)

Proč jste se stal učitelem? Protože učitelem byl i můj dědeček a otec, tak v tom 
pokračuju.

Líbí se vám na naší škole? Jo.
Kterou třídu učíte nejraději? Všechny. Oblíbené i neoblíbené.
Baví vás trénovat přípravku? Baví.
Čím jste chtěl být, když jste byl malý? Sportovec.
Máte nějakého domácího mazlíčka? Ne.
Jaké koníčky jste měl na ZŠ a jaké máte teď? Na základce sport a teď taky sport a k tomu „nicnedělání“.
V kolika letech jste měl první lásku a jak se jmenovala? V první třídě a jméno si už nepamatuju.
Máte dítě? Kluka nebo holku? Nemám.
Proč žákům říkáte „kolego a kolegyně“? To byste rádi věděli, co? (myslíme si, že si pan učitel 

nedokáže zapamatovat jména žáků :o)
Když jste chodil do školy, taky vám říkali učitelé 
„Jeníčku“ a „kolego“? Ano, a zrovna můj otec! To jsem po něm taky přebral.
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Víte že, ve znamení Lva se narodili:
paní vychovatelka Marcela Koloničná, paní učitelka Božena Zachrlová (ve stejný den se narodila Eliška Pavlová ze 3. B:-)

VZKAZ PRVŇÁČKŮM

Milý prvňáčci, letos končíte váš první rok na této
škole. Doufáme, že se vám líbil. Přejeme vám hodně ús-
pěchů v následujících ročnících této i následujících
škol. Každý den si tu užívejte a pamatujte jakoby byl ten
poslední, protože jednou ten poslední den přijde a bu-
dete jen vzpomínat na školní léta a hodné učitele. Pře-
jeme vám pevné nervy s učiteli a hlavně dobré známky,
mnoho štěstí a úspěchů. Buďte hodní k učitelům, ne-
buďte drzí a vždy plňte svoje povinnosti. :)  

Tímto krátkým vzkazem jsme se chtěli s vámi roz-
loučit a nezapomeňte na nás.

❤❤❤ Vaše 9.B ❤❤❤ 

Míša Míše: Už jen 8 let.
Honza F.a Martin Vojtovi: Přežij!
Kristýna Míše: Míšo, měj se tady fajnec. :).
Lída Klárce: Kláry, jsi chytrá holka, tak to tady zvládneš.
David všem: Zvládejte to dál, ještě dlouhá doba.
Iva Denisce: Denisko, měj se tady hezky.
Bára Sandře: Sandro, měj se tady hezky, ještě si tu uži-
ješ legrace.
Dominik Lojzíkovi: Čau a vydrž to.
Honza M. Kryštofovi: Jsi dobrej.
Bětka Nikolce: Niky, máš ještě 8 let čas, tak si to tady užij. :)
Tomáš Verunce: Drž se!

❤❤❤ Vaše 9.A ❤❤❤

VZKAZ VŠEM OD 9.A

Honza F.: Mějte se!
David: Všichni to tady vydržte :).
Martin: Budu rád, až odsud vypadnu.
Bára: Tak se tu mějte hezky.
Dominik: No konečně jdu.

KAM ODEJDOU NAŠI DEVÁŤÁCI

Jméno, příjmení Střední škola

Lukáš Buchta SOŠ a SOU dřevařská 
a nábytkářská

Míša Doležalová Gymnázium 
Slovanské náměstí

Honza Fiala SPŠE Kounicova 16, 
Silnoproudá elektrotechnika

Luboš Filipský Hotelová škola, Tišnov
Kristýna Gallová Obchodní škola, Jánská 22
Lída Hanušová Strojírenská technická 

administrativa Křížkovského, 
Kuřim

Katka Hloušková
Markéta Hodaňová SŠ potravinářská a služeb 

Charbulova 106, cukrářka
Jiřina Holubová SOŠ knihovnická, Kotlářská
David Hošek SŠIT, Purkyňova 97, 

IT-aplikace osobních počítačů
Ivana Hrabovská Hotelnictví a turismus, 

Bosonožská
Martin Chromý ISŠ automobilní, Křižíkova, 

automechanik
Radim Kousalík ISŠ COP Olomoucká 68, 

mechanik seřizovač
Bára Kubová SŠ Potravinářská a služeb, 

Charbulova 106, kuchařka
Dominik Macháčk ISŠ Olomoucká 61,

mechanik elektronik
Honza Macháčk ISŠ Olomoucká 61, 

mechanik elektronik
Kuba Marečk SŠ informatiky a spojů, 

Čichnova 23, elektromechanik
Růžena Mikulášková SZŠ Evangelické akademie, 

Líšeň, zdravotnická asistentka
Běta Paulíková Obchodní škola, Jánská 22
Tomáš Richtr Technické lyceum, Jedovnice
Marek Skřivánek SŠIT, Purkyňova, 

mechanik elektronik

V tomto čánku vás seznámíme se středními školami,
na které jsme se dostali. Nejvíce se nás dostalo na 
SŠ potravinářskou a služeb. Víťa Čáslava a Jirka No-
votný na kuchaře, Simona Niezgodová a Lenka Truchlá
na kosmetičku, Katka Minďuková na cukráře – výroba
a Šárka Neveselá na kadeřnici. Hanka Pantůčová
a Edita Rausová jdou na Obchodní akademii, Angelika
Kratochvílová na obchodnici. Na stejnou školu jdou
také Jirka Rašovský (obráběč kovů) a Standa Kříž 
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Víte že, ve znamení Panny se narodili:
paní sekretářka Iveta Kalábková, paní kuchařka Věra Sadloňová, paní učitelky Katuše Studená a Zuzana Vojtěchová

(nástrojař). Přemek Švehla se dostal na Technické ly-
ceum, Zuzka Kotulánová na reprodukčího grafika pro
média, Saša Hluča na hotelnictví a turismus. Šárka Čik-
lová bude studovat poštovní a peněžní služby, Petra
Ondráčková stavební materiály a Kristina Doubensková
veřejnosprávní činnost. Radim Eliáš se dostal na puš-
kaře, Vašek Červínek na slaboproudou elektrotechniku
a David Poláček na mechanika zařízení budov.

Teď už tedy víte, které obory lidské čnnosti nás budou
provázet v další kapitole našeho života.

Žáci 9. B

PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ

ROK MÁ DVANÁCT MĚSÍCŮ, MĚSÍC
ČTYŘI TÝDNY, TÝDEN SEDM DNÍ...(1.A)

Každý den nám přinesl něco nového, každý týden
jsme byli o kousek blíže k našemu nelehkému cíli, kte-
rým je první přečtená knížka a první vlastnoručně na-
psaný pohled z dovolené. Po usilovné práci si prázdniny
opravdu zasloužíme, a pak už nezbývá, než si uplynulý
rok s úlevou připomenout, třeba v básničkách: 

JARO 

Ptáci už zpívají, sluníčko svítí,
děti si hrají a voní kvítí.

(Míša D.)

LÉTO 

Když je krásný letní den, jdeme s taťkou na bazén.
Letní teplo, to nás hřeje, léto, to nás láká ven.

(Šimon)

PODZIM

Podzim chladný bývá, barevné listy mívá.
Budem chodit pouštět draky, jen aby nebyly mraky.

(Deniska)

ZIMA

Zima, to je paráda, vezmu lyže na záda.
Svahy sjíždím shora dolů, a pak si dám v baru kolu.
Postavíme sněhuláka, koulovat se, to nás láká,

(Nikolka)
za 1. A Andrea Audova

VZPOMÍNKY NÁS BAVÍ (2. A a 2. B)

Za uplynulý půlrok se naše třída rozrostla o jedno
adoptované zvířátko z brněnské ZOO. Tímto přírůstkem
je Klokánek králíkovitý. Děti si našetřily 1400 Kč mimo
jiné také sběrem papíru naší třídy, který jsme pilně vázali
a vozili do sběrny. 1200 Kč jsme přispěli klokánkovi a za
zbytek se moc těšíme na zmrzlinu ke konci roku. Na klo-
kánka jsme se  vydali podívat přímo do ZOO, kde jsme
se v rámci učiva prvouky také dozvěděli spoustu zajíma-
vostí o domácích zvířatech a jejich původu.

Kromě ZOO jsme navštívili Technické muzeum, kde
jsme ve dvou skupinách nahlédli do tajů některých fyzi-
kálních pokusů, které si mohli sami vyzkoušet a poté si
prohlédli historická řemesla a obchůdky, jak si je už ji-
stě nepamatujeme.

22. 4. jsme si užili Zelený den, jako oslavu Dne
Země. Děti 1.–3. tříd si připomněly, jak důležité je třídit
odpad, jaké jsou možnosti využití tříděného odpadu
a svoje znalosti nám ukázaly v pracovním listu. Odmě-
nou jim byl jejich vlastní skleněný výrobek.

V měsíci květnu jsme si také v rámci prvouky zahráli
na přírodovědce a vydali se pozorovat luční květiny
a trávy. Poznat rostlinu nám pomohl atlas lučních rost-
lin, bez kterého se správný  přírodovědec  neobejde!!! :)

NÁŠ PŮLROK BYL SKVĚLÝ (3.A)

Byl Den Země, ve kterém jsme vymýšleli příběhy
o odpadcích, učili jsme se barvy kontejnerů, třídili jsme
odpad a hráli Člověče, nezlob se. Také jsme vyráběli
láhve. Teď každý pátek jezdíme na plavání. Učíme se
slovesa a jiné slovní druhy. Opakujeme vyjmenovaná
slova. Byl den čarodějnic, ve kterém jsme si všichni
opékali buřty. Hráli jsme hry jako schovku a hoňku. Ve
třídě v prvouce se učíme o lidském těle. V pracovních
či0nnostech jsme dělali leporelo. Půlrok byl hezký.

za 3. A Áda R., Áda Ch., Zuzka K., Eliška K.
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Víte že, ve znamení Vah se narodili:
paní učitelky Hana Horáčková a Ludmila Oravcová, paní kuchařka Miluše Spěváková

VELKÁ ZMĚNA (3. B)

Druhý půlrok v naší třídě byl pro nás velkou změnou.
Máme novou paní učitelku Hanu Raichovou. Je velmi
hodná, ale někdy i přísná. Známky nedává lacino, mu-
síme si je zasloužit. Naučila nás, že jedničky nejsou
všechno. Horší známka je varování pro žáka, že má
něco zlepšit nebo se doučit. 

Naše bývalá paní učtelka má krásnou holčičku
Aničku. Nezapomněla na nás a s některými si dopisuje. 

Velkou událostí byl jarní jarmark – oslava Velikonoc
a jara spojená s pomocí africkému dítěti. Každá třída
měla spoustu nápadů a některé se prodaly. Přišlo hodně
lidí, kterým není lhostejný osud dětí v Africe. 

Naše třída se také účastnila recitační soutěže, pěvecké
soutěže – Mokerský slavík, či matematického Klo-
kánka. 1. 4. byl den otevřených dveří. Rodiče se přišli
podívat na nás do školy, jak se učíme. Také jsme slavili
Den Země, podnikli výlet do Mahenovy knihovny
v Brně a 30. 4. proběhlo v naší škole pálení črodějnic,
některé z nás nikdo nepoznal.

M. Novotná

STIHLI JSME TOHO OPRAVDU HODNĚ (4. A)

Na jaře naše škola uspořádala VELIKONOČNÍ JAR-
MARK neboli  Vítání jara. Na konci dubna jsme jeli do
Mahenovy knihovny v Brně, kde byl pro nás připraven
zajímavý program na téma ČARODĚNÍ. Vymýšleli
jsme črodějná zaklínadla a malovali jsme, co bychom
chtěli pro tuto zemi vyčarovat. V knihovně se nám moc
líbilo. 30. dubna jsme měli  ve škole den čarodějnic.
Užili jsme si spoustu zábavy, soutěžili jsme o nejlepší
kostým, nejvtipnější vizitku, nejoriginálnější báseň, nej-
hezčí portrét a nejzajímavější povídku o čarodějnicích.
Dopoledne jsme si zpestřili opékáním špekáčků.

Naši florbalisti vyhráli zápas! Zúčstnili se okresního
florbalového turnaje, kde všechny zápasy vyhráli! Nejuži-
tečnějším hráčem byl vyhlášen Ondra Fidrmuc, za nejlepší
přihrávky byl oceněn Pavel Zouhar. Naši kluci byli také ús-
pěšní na Mokerské laťce. Ti nejlepší postoupili do okres-
ního kola, od nás Petr Janků a David Broďák. Holky se
zase  zúčstnily pěvecké soutěže Mokerský slavík.V květnu
proběhla Anglická soutěž nazvaná Let's speak English.
Zúčstnily se děti z obou skupin, z toho se umístily Vero-
nika a Nikola Chvátalovy a Veronika Blahová.

za 4. A Nikča Chvátalová a Marek Dumpík

ŠKOLNÍ ROK SE NÁM BLÍŽÍ KE KONCI (5. A)

Všichni se už těšíme na vysněné prázdniny. Každou
poslední středu v měsíci máme čenářskou besedu. Tam

si vždy představujeme nejzajímavější knížky, které
přečteme.

V dubnu jsme jeli na školu v přírodě do Koryčan.
Bydleli jsme na ranči. Navštívili jsme hrad Buchlov
a zříceninu hradu Cimburk. Jezdili jsme na koních a do-
stali jsme o nich i přednášku. Hráli jsme tam hodně her
a bylo to tam super!

za 5. A Eliška Zubíčová

VE ŠKOLNÍM ROCE JSME SE NENUDILI (5. B)

Když nám paní učitelka oznámila, že  bychom se měli
přihlásit a zúčastnit se anglické soutěže, byli jsme velice
překvapeni, ale (upřímně) moc se nám do toho nechtělo.
Každodenní trénink nám dodával stále víc a více odvahy.
Aby jste byli trochu v obraze, řekneme vám témata sou-
těže: MY DAY,  THAT’S ME,  CAPITAL TOWN a
FOUR SEASONS. Některá témata jsme zvládali levou
zadní, ale přes některé jsme  dělali kotrmelce. Ale nako-
nec jsme se i s nimi vypořádali – první Karolína No-
votná, druhá Kateřina Ryšavá, třetí Tereza Langová.

Dále proběhlo 2. kolo přírodovědné soutěže, která se
skládala z poznávání rostlin a z písemné části. Ptáte se,
kdo vyhrál? 1. místo Karolína Novotná, 2. místo Jakub
Ondrůšek, 3. místo Natálie Vanková, Barbora Marčí-
ková a Eliška Kubíčová. 

V pracovních činnostech jsme dostali za úkol při-
pravit rychlé pohoštění pro nečekané hosty. Nastaly
velké přípravy. Soutěžily čyři skupiny. Všichni se sna-
žili, aby bylo pohoštění originální a zároveň aby to vše
dobře vypadalo. To, jak se nám to podařilo, hodnotila
porota. Bylo těžké rozhodovat, protože všechny sku-
piny byly skvělé. Určitě se to všem líbilo a nikomu se
nechtělo do tělocviku, a výjimečně jsme neměli chuť
ani na oběd. A myslíme si, že nečekaným hostům se
u nás velmi líbilo.

21. dubna se dělaly zkoušky na gymnázia. Aleš
Ondráčk, Jakub Ondrůšek,Karolína Novotná, Katka
Ryšavá, Tereza Dumpíková, Aneta Haberlová a Natálie
Vanková dělali zkoušky na gymnázium Šlapanice, Jakub
Strejček a Jiří Severa dělali zkoušky na Biskupské gym-
názium. Mnozí z nás byli úspěšní.

Dále jsme se účstnili akce Besip, kde jsme byli se-
známeni se zásadami poskytování první pomoci
a také jsme si povídali o bezpečném  provozu na sil-
nicích. Nakonec jsme si své znalosti ověřili na počí-
tači: Město a Hrad. Některým se podařilo dojet do
cíle bez nehody.

Na den čarodějnic jsme šli opékat špekáčky na
skalku. Nic jsme nezapálili a špekáčky nám chutnaly.
Potom jsme šli hrát schovávanou a po příchodu třeťáků
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Víte že, ve znamení Štíra se narodili:
paní kuchařka Jaroslava Hladká, paní uklizečka Marie Janků, paní učitelka Simona Špičáková (ve stejný den se narodila Tereza Langová
z 5.A:-)

jsme museli jít na skalku vrchní. Potom jsme se ve
škole dívali na DVD. 

Na Den Země jsme šli do lesa sbírat odpadky. Nasbí-
rali jsme 2 pytle, které jsme odnesli na sběrný dvůr. Potom
jsme měli stezku odvahy.

ŠKOLNÍ VÝLET – BALDOVEC (6. A)

První den proběhl dobře. Po příjezdu jsme se ubyto-
vali a vyrazili na zříceninu hradu Holštejn. Někteří spo-
lužáci už remcali, že je bolí nožičky, protože už dopo-
ledne jsme ušli 3 km :). Před večeří jsme si zastříleli
z luků. Večerní program byl založen na společenských
hrách. Druhý den jsme měli v plánu lanové centrum.
To bylo těžké, museli jsme překonat prvotní strach, ale
to bylo celkem o.k. Lana byla umístěna asi 8 metrů nad
zemí, ale my jsme to zvládli. P. uč. Špičáková se překo-
nala a přešla jednu z lanových aktivit. Potom jsme hned
šli na lanovku. Nejtěžší bylo vylézt do výšky 20 m. Sa-
motná jízda už byla super. Zvládly to i naše učitelky.
Večer jsme si opekli špekáčky. Noc potom byla docela
klidná, až na to, že nám pořád někdo svítil do oken.
Třetí den (den odjezdu) jsme ještě museli stihnout ho-
rolezeckou věž. Ta byla asi nejlehčí a nejzábavnější.
Cesta byla strašná, protože jsme v hrozném vedru šli
čtyři kilometry pěšky a potom jsme čekali přes půl ho-
diny na autobus. Asi dvacetkrát jsme přestupovali, ale
předposlední autobus byl nejhorší. Nebylo tam vůbec
místo a my museli vystupovat! Takže vystoupila půlka
třídy a část málem zůstala v autobuse. Nakonec se po-
dařilo vystoupit všem a všichni jsme dojeli domů celí
a šťastní :). 

Aspoň máme na co vzpomínat. Potom byli 4 dny
i s víkendem volno, takže jsme si odpočinuli a museli
jsme hned do školy :). 

Už se těšíme na prázdniny a na podepisování fotek.
Zdraví vás 6. A !

TENTO PŮLROK BYL DOCELA
ZAJÍMAVÝ (7. A)

Pro některé zřejmě otřesný, ale pro jiné zase skvělý.
29. února jsme se zúčstnili zeměpisné exkurze, 19. března
byl v naší jídelně koncert skupiny Réva, také jsme jeli na
Lyžařský výcvikový kurz. 7. dubna měl celý 2. stupeň
projektový den My a Evropa. Byli jsme rozděleni do sku-
pin a měli jsme za úkol zjistit určité informace o státu,
který nám byl přidělen. Ve škole jsme vše zpracovávali na
velký papír, který byl poté vystaven v tělocvičně. Žáci
dostali pracovní list a zjišťovali nějaké zadané informace. 

21. a 22. května byl Pohár rozhlasu, kterého se zú-

častnili vybraní žáci. Mladší žákyně a žáci, ale i starší
žáci postoupili do okresního kola, které se konalo 
27. května na Palackého vrchu. V okresním kole postou-
pili pouze mladší žáci. 26. května jsme se všichni fotili.
3. června pojedeme na výlet do pražské ZOO, všichni se
velmi těšíme. Naštěstí už brzy bude konec roku a také
prázdniny.

POJEDEME NA RAFTY (7. B)

31. ledna nám paní učitelka rozdala pololetní vysvěd-
čení a hned 1. února následovaly pololetní prázdniny.
Po nich dva týdny škola a od 18. února zase jarní prázd-
niny. Pak se chodilo dva týdny do školy a v sobotu
8. března jsme jeli společně se 7. A na lyžařský výcvi-
kový kurs. Ti co nejeli, chodili do školy a měli zvláštně
udělaný rozvrh. Z lyžáku byl návrat za týden v sobotu
a už příští úterý naše škola pořádala prodejní výstavu
Vítání jara, na kterou jsme vyráběli výrobky a ty pak
prodávali. Ještě před Velikonocemi byl u nás na škole
koncert skupiny Réva, který se nám všem moc líbil.
1. dubna pořádala škola jako každoročně den otevře-
ných dveří, na který se mohli rodiče přijít podívat, jak se
učíme. V pondělí 7. dubna měl celý druhý stupeň pro-
jektový den My a Evropa. Tento den jsme dělali plakát
na reklamu na Českou republiku. Ten náš vyhrál a ti co
se na tomto plakátu podíleli, dostali sladkou odměnu.
Ještě byl zadán druhý úkol, ve kterém jsme byli rozdě-
leni do skupinek a měli zpracovat jednu ze členských
zemí EU. Ve skupinkách jsme pak tyto informace použí-
vali k vyplnění pracovních listů. Kluci Zdeněk Severa,
Tomáš Kůst, Vojta Eliáš a Lukáš Čeman měli ze všech
skupin nejvíce bodů a dostali také sladkou odměnu.
V dubnu naše třída jela do planetária, kde jsme se se-
známili s některými souhvězdími. 1. a 8. května byl
státní svátek a protože to byly čvrtky, tak jsme měli oba
dva pátky. Prostě takové malé fajn prázdniny. V červnu
ještě výlet na raftech a pak už jen… A tak nějak v kostce
proběhl půlrok v naší třídě. Co vy na to? 

S pozdravem za 7.B Gábina Patáková, 
Míša Ftačíková a Darina Budařová

PUBERTA TRVÁ…(8. A)

Osmička v čudu. Puberta trvá. Všichni mimo. Chu-
dák Karel. Laťka super. Boj s anglinou. Koukání na
tanga. K svačině česnek. Boj s upíry. Všem antidepre-
siva. Udělovány tituly. Lukáš žalobníček. Chemie sado-
maso. Dušení čpavkem. Jsou pětky. Budou pětky. Sedí
na nás!? Budou prázdniny. Nazdar v devítce.
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Víte že, ve znamení Střelce se narodili:
paní učitelky Petra Bauerová (ve stejný den se narodili Vendula Sadloňová ze 7. B a Tomáš Kuklínek z 8. A:-), Šárka Mazánková (ve stejný
den se narodil Jáchym Šrámek ze 7. B:-) a Lucie Rozíková

+ Událost roku – tělocvik kluci: Dveře bez kliky. Ota
zabouchl. Strašný řev. Hrozný puch. Něčí prd. Hledání
kliky. Klika nenalezena. Velmi překvapivě.

NAPOSLEDY OD 9. A…

Co se dělo:
Pomyslným zakončením studia na ZŠ jsou přijímací

zkoušky. Pro každého deváťáka je to důležitá událost.
Někteří z nás, které vzali na průměr, se nemuseli v pon-
dělí 21.dubna stresovat, jestli odpověď na otázku č. 18
byla opravdu a).

Přestože už jsme měli místo na jiné škole jisté, stále
jsme měli (a máme) závazky v této škole. A jedním ta-
kovým závazkem byla absolventská práce povětšinou
připravovaná v hodinách informatiky. Od vedoucího
práce a oponenta jsme dostali posudky s návrhy na
známku a v nejbližší době nás čeká prezentace našich
absolventských prací.

V dubnu jsme se (ostatně jako i ostatní třídy 2.
stupně) zúčstnili projektu Evropa a my, kde jsme si
měli prověřit znalosti ze zeměpisu, dějepisu a občanské
výchovy o Evropě a o členských státech Evropské unie.
Za největší počet správně vypracovaných otázek, jsme
byli oceněni lízátky. Další dubnovou akcí byly disco-
hrátky organizované námi a 9. B. Žáci prvního stupně
mohli soutěžit o ceny a mimo jiné jste mohli shlédnout
vystoupení v aerobiku pod vedením Petry Čejkové
a Moniky Patákové.  

Naše úspěchy: Jiřina Holubová se umístila na 4.místě
v okresním kole Olympiády v českém jazyce a postoupila
do krajského kola a Jakub Mareček se umístil na 3.místě
v Mokerské laťce. Zvládli jsme i terénní cvičení v lomu
zahrnující tři předměty: zeměpis, přírodopis a chemii.

S POZDRAVEM 9. B

Půlrok v naší třídě? Hlavními pocity a myšlenkami
deváťáků jsou prázdniny a nová škola, netěšíme se na
nic jiného. První podstatná věc, která se stala v druhém
pololetí, z pohledu nás deváťáků, je hlavně to, že jsme
se dostali na střední školu. Někteří sice až na několi-
kátý pokus, ale všem se už začíná otevírat brána k bu-
doucnosti.

Jinak ve škole se nedělo nic zajímavého… Snad
možná až na školní akce jako byl Jarmark, Mokerská
laťka a samozřejmě také Pohár Rozhlasu, při kterých
naši deváťáci pomáhali. To by bylo dost obecně k akcím,
které se konali, a které jsme pořádali. Ale teď k naší
třídě… Po nekonečně dlouhé době jsme se shodli na ob-
rázku, barvě a jiných věcech kolem našich triček a ús-

pěšně jsme je objednali. Za další se začaly vybírat pe-
níze na naši rozlučku, kterou jsme stačili okořenit ztrá-
tou peněz. A nakonec jsme se nechali vyfotit od našeho
profesionálního pana fotografa, který nás každoročně
ustavičně otravuje svým barevným sladěním fotografie. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat našim milým uči-
telům, že nás hodně naučili a přežili to tu s námi. 

A hlavně našemu třídnímu panu učiteli Martinu
Vojtěchovi.

BÁSNICKÁ SOUTĚŽ NA TÉMA STRACH

Prvního kola básnické soutěže, kterou jsme vyhlásili
v prvním čísle našeho školního časopisu, se zúčastnilo
22 básníků ze šesti různých tříd a to Markéta Černíková,
Marcela Dančáková, Tamara Hájková, Veronika Chváta-
lová, Marie Brzobohatá, Marek Dumpík ze 4. A, Eliška
Zubíčová z 5. A, Jakub Ondrůšek z 5. B, Katka Loren-
cová, Terka Stohrová, Sandra Neveselá, Anna Střelcová,
Yveta Otrusiníková ze 7. A,  Vendula Sadloňová, sku-
pina Vojta Eliáš,  Tom Kůst a Zdeněk Severa, skupina
Sandra Čonková, Denisa Chmelíčová, Míša Moudrá
a Lukáš Rotrekl ze 7. B a Tibor Čáslava, dvojice Jana
Rejnušová a Monika Gerdová, Míša Balgová, Ivana No-
váčová, Kristýna Drápalová, Nikola Sehnal, Marek Bro-
ďák z 8. A.

Mnohočlenná odborná porota ve složení p. uč Baue-
rová, Drahotská, Hlásenská, Kubáňová, Mazánková,
Ondrůšek, Průšová, Přetáková, Raichová, Rozíková,
Studená, Šmerdová, Špičáková, Vojtěch, Vojtěchová,
Zachrlová, paní sekretářka Kalábková a pan školník
Šmerda rozhodla o vítězích. A tady jsou jejich jména
a hlavně díla:

1. místo – Yveta Otrusiníková, 7. A
Mít strach z toho, co mě čeká, 
mě už prostě nebaví.
Chci se smát, žít naplno 
a užívat si zábavy.

Nechci se dívat za sebe 
a nad vzpomínkami brečet,
nechci se cítit slabá 
a na kolenou klečet…

Já už nechci smutnit,
nechci poznat strach,
chci si užít svůj život 
a navěky se smát.
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Víte že, ve znamení Kozoroha se narodili:
paní kuchařky Lenka Danielová a Eliška Zahradníková

2. místo – Marcela Dančáková, 4. A

Tolik se bojím strachu,
že ani nepoznám, že se bojím.
Tolik se bojím strachu,
že tady raději jen tiše stojím.

Svět mi připadá jako divadlo,
ve kterém hrají jen loutky.
A když mě to poprvé napadlo,
strach si mě zavolal zpátky.

Cítím se uvězněná sama v sobě,
bojím se, že zůstanu loutkou.
Nechci se probudit až v hrobě,
kde sny zůstanou jen pohádkou.

Tam někde v sobě křičím,
hlasitě volám o pomoc.
Zatímco tady brečím
a kolem je jen temná noc.

Snad jednou strach pomine,
někdo uslyší mé volání,
opona se zatáhne
a ten NĚKDO mě tu zachrání.

3. místo – Kristýna Drápalová, 8.A

Čeho se tak čověk může bát,
že se zlým může stát.
Nebo že jednou v noci
zůstaneme bez pomoci.
Největší strach však má
z toho, co nezná.
Z válek bojů a jiných strastí
kde spoustu blízkých ztratí.
Strach je strašná a hrozná věc
a to, že se někdo nebojí ničeho je kec.

NOVÁ BÁSNICKÁ SOUTĚŽ

A je tady druhé kolo soutěže pro nadané začínající
či pokročilé básníky. Blíží se nám prázdniny a téma
bude SLUNCE. Různě dlouhé básničky jakkoli 
související se sluníčem zasílejte opět na adresu: kuba-
nova@zs.mokra.cz a nebo je napište čitelně na papír a ve
volné chvíli doneste do kabinetu dějepisu. 

Uzávěrka soutěže bude 19. listopadu, takže je fůra
času. Těšíme se na básničky podobně skvělé jako 
v prvním kole soutěže. Vítězové budou odměněni.

NAPSALI NAŠI

JAKÉ JE TO BÝT DEVÁŤÁKEM 
A UČITELEM DEVÁŤÁKŮ

Být žákem deváté třídy je trochu jiné než v jiných
ročnících. A to hlavně v tom, že se posílají při-
hlášky na střední školu, kterou si vyberete a pak se
dozvíte, jestli vás přijali nebo ne. Ve třídě si každý
na konci dělá, co chce. Když se ve druhém pololetí
vykašlete na školu, protože vám už o nic „nejde“,
tak se pak může stát, že buďto dopadnete hodně
špatně. Skončíte třeba s pětkou, nebo pak můžete
mít problémy na střední škole. Další rozdíl je, že
mladší žáci školy k vám vzhlíží jako k nejstarším
žákům na škole. 

Být učitelem žáků devátých ročníků bych určitě být
nechtěl. Poslouchat a učit partu puberťáků, které navíc
vůbec nezajímá, co jim říkám. Reakci učitelů se někdy
ani nedivím, nezvládl bych to tak, jako oni. Když vám
při vysvětlování nové látky neustále někdo skáče do řeči
a má hloupé připomínky, to není zrovna příjemné a to,
co bych chtěl zažít.

David Hošek, 9. A

Deváťák je dítě, které se dostává do puberty, nebo
už v pubertě dávno je. A dává to na sobě dost znát,
nedodržuje žádná pravidla. Taky se chystá na nový
život, který začne po deváté třídě. Jakmile je přijat
na střední školu je šťastný, protože je to jeden z nej-
důležitějších kroků v jeho životě. Těší na život na
nové škole, na nové učitele a spolužáky. Ale jakmile
přijde den, kdy se má loučit se svou starou školou,
najednou jako by nechtěl. Je mu líto, že musí odejít
ze školy, která pro něho byla devět let pomyslným
domovem. Že se má loučit s okolím a s cestou, která
ho do školy vedla pětkrát v týdnu po celých devět
let. Pro každého deváťáka je konec roku smutným
dnem, ale taky dnem radosti, protože začínají prázd-
niny a po prázdninách nový život. Už skoro vím,
o čem píši, protože jsem to již osmkrát viděla. Osm-
krát jsem já a mí spolužáci tleskali deváťákům, kteří
odcházeli jinam. Několikrát jsem je viděla i plakat
při loučení s tím, co devět let dobře znali. Když jsme
byli mladší, říkali jsme si, že my plakat nebudeme
a že se strašně těšíme, jak odejdeme. Ale podle mě to
není pravda, plakat budeme taky. Už jsem totiž devá-
ťák a za chvíli odcházím jinam, stejně jako moji spo-
lužáci. A už teď vím, že to loučení bude strašně
smutné.
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Víte že, ve znamení Vodnáře se narodili:
paní uklizečka Alena Bičanová, páni učitelé František Markus (ve stejný den se narodila Lenka Truchlá z 9. B:-) a Roman Ondrůšek (ve stejný
den se narodil Tomáš Kvapil ze 7. B:-)

Být učitelem deváťáků, je ale podle mého názoru
dost těžké. Když je chce něco naučit a má se koukat
na jejich unuděné a otrávené obličeje, neskáče radostí
do stropu. Je také pravda, že učiteli dokáže deváťák
dostat dobrou náladu na bod mrazu během několika
málo minut. Mě osobně velmi mrzí to, jak se naše
třída často chová k učitelům, kteří mají zájem nás
něco naučit. Taky je strašně obdivuji za jejich trpěli-
vost a pevné nervy. Zřejmě to musí být velice těžké.
Ale jsem si jistá, že se jim to jednou vrátí a že my za
nimi dojedeme a budeme jim děkovat za jejich trpěli-
vost a pevné nervy. A taky za to, že nás něco naučili
a že se nám to v životě bude hodit. Do dalších let já
osobně přeji všem učitelům nejen deváťákům hodně
štěstí a pevné nervy a hlavně pořád dobrou náladu.
A taky chci poděkovat za jejich trpělivost a za to, že
nás něco naučli. 

Šárka Čiklová, 9. B

PRINCEZNA POPELKA

Pavel povídal povídku Pavlíně. Pavlíně povídka při-
padala příšerná. Pavel proto povídal pohádku pro Pav-
línu princezna Popelka. Princezna Popelka plakala,
protože prince Puškin Popelku podváděl. Princeznu
Pavlínu princ Puškin políbil po plese. Princ Puškin Po-
pelku poprvé políbil před plesem. Princ Puškin připa-
dal Popelce pyšný. Popelka plakala, protože poznala
prince Petra. Princ Petr připadal Popelce překrásný.
Pro Popelku princ Petr přišel po plese. Popelka pod-
vedla prince Puškina. Princ Puškin poznal prince
Pavla, proto princ Puškin připravil popravu pro Po-
pelku, protože podváděla. Princ Petr probodl prince
Puškina, protože přichystal popravu pro Popelku. Po-
pelka přežila, protože princ Petr Popelce pomohl. Po-
pelčin papá Popelku prodal princi Petrovi, protože po-
třeboval peníze. Princ Petr přispěchal, předal peníze.
Pavlíně se pohádka páčila, proto políbila Pavla.

Katka Hloušková a Markéta Hodaňová, 9. A

O PILNÉM KRTKOVI

(vyprávěla Adélka, zapsal taťka)
Jednoho dne šel krtek a liboval si: "Jak já umím

hezky hrabat. Předběhnu všechny krtky a skončím
vždycky na prvním místě".  A tak šel, až narazil na ji-
ného krtka. "Ahoj kamaráde, co tady děláš?" "Nic,
krtku. Chystám se totiž na velké závody. Ten, kdo do-
hrabe nejdál, vítězí." "To je pro mne hračka. Tak po-
zdravuj, ahoj." "Ahoj," řekl krtek a zmizel.

Druhý den se konala ta olympiáda ve hrabání. "Tři dva
jedna start!" zavolal velitel. Všichni se rozběhli a hrabali,
hrabali, hrabali, hrabali, hrabali, a najednou – co to? 
– publikum ztichlo, protože zrovna ten náš krtek všechny
předběhl a už byl před nimi jako první, už byl vůdcem. 

Najednou uvidí cíl. Protrhl cílovou pásku, ozval se
velký jásot a křik. "Vítězem se stává krtek Hraboš!"
Hraboš zavolal "Hurá!" a poděkoval za tu krásnou me-
daili. Ostatní se zlostně mračli. "Proč jsme prohráli..?
Proč nás nenechal vyhrát?" a šli domů. Zato krtek si li-
boval.

Odešel a nevrátil se. Ukázal mamince medaili a od té
doby žili šťastně až do smrti.

Adéla Malenová, 2. B

O PYŠNÉ ŽIRAFĚ A MOUDRÉM KONI

Byla jedna ZOO a v ní žili jedna žirafa a kůň. A ten
kůň byl velmi moudrý, ale ta žirafa byla velmi pyšná.
Byla tak pyšná, až z toho onemocněla. Bolelo ji za kr-
kem a celá hlava. Seběhli se všichni zvěrolékaři, ale
nikdo ji nedokázal vyléčit. Až nakonec přivedli moud-
rého koně a ten zařehtal: Žirafo, žirafo, jestli se to
tvoje chování nezlepší, tak ti to zůstane. Žirafa slibo-
vala, že se jí to chování zlepší a že už nebude pyšná.
A tak kůň znovu zařehtal, čarovně, a žirafa byla rázem
zdravá a už nikdy nebyla pyšná. Stali se s koněm nej-
lepší kamarádi. Na jednom stromě visel zvonec a po-
hádky je konec.

Eva Studená, 2. B
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Rozluštění hádanek z minulého čísla
Takže ten malý roztomilý chlapeček byl pan učitel Roman Ondrůšek před pár lety :) a okem se na nás koukala paní učitelka Simona Špičá-
ková (jak jste mnozí správně tipovali).

NOVÁ HÁDANKA

Komu patří?

Kdo je to?

FANTÁZIE V MOKRÉ

Končí školní rok, v kterém se nám podařilo nabídnout
Vám nové volnočasové rukodělné kroužky přímo ve
školní klubovně. MOKRÉ TLAPKY, KOČKY a setká-
vání zvané DÁMSKÁ JÍZDA, navštěvovalo celkem 30
dětí a 10 maminek z Mokré, Horákova i blízkých Vela-
tic. Společně jsme si vyrobili spoustu dárečků pro své

nejbližší, různé dekorace a vyzkoušeli si nové výtvarné
techniky i stará řemesla. Děti se naučily využívat od-
padní materiál k dalšímu tvoření a poznaly, že i zdánlivě
nepotřebné věci můžou dál sloužit a dokonce i zdobit.
Chce to jen FANTAZII, šikovné ruce a trochu trpěli-
vosti. Maminky se zase přiblížily k umění dráteníků,
košíkářů, barvířů, šperkařů a mnoha dalších řemeslníků
z dob dávno minulých.

Po prázdninách bychom chtěli nejen navázat na ús-
pěšnou spolupráci, ale rozšířit nabídku kroužků o atrak-
tivní a stále žádanou KERAMIKU. Můžete se těšit na
keramické dovádění pro všechny věkové kategorie:
školní děti 1. až 4. třída, 5. až 9. třída, rodič s dětmi, do-
spělí, předškolní děti, MŠ. V hodinách výtvarky si bu-
dou moci děti zpestřit výuku keramickou tvorbou, již
bez dojíždění a stěhování výrobků ze Slatiny do Mokré.

Naše poděkování patří panu řediteli za vstřícnost při
hledání možností umístění keramické pece, pánům škol-
níkům za spolupráci při budování zázemí a všem peda-
gogům a zaměstnancům školy za vlídné přijetí.

Zápis do kroužků na školní rok 2008–2009 se bude
konat v týdnu od 15. 9.–19. 9. 2008 od 9. 00 do 18. 00
na FANTÁZII ve Slatině nebo přímo v klubovně školy
a to v úterý 16. 9. a ve středu 17. 9. v odpoledních hodi-
nách. Budeme Vás ještě včs informovat formou letáčků
rozdaných dětem ve škole.

Závěrem chci popřát všem hezké prázdniny, hodně
sluníčka a letního odpočnku.

Za kolektiv Fantázie Petra Hložanková
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Víte že, ve znamení Ryb se narodili:
pan ředitel Josef Palík (ve stejný den se narodili Simona Niezgodová z 9. B a Lukáš Michalovič ze 6. A:-), paní kuchařka Helena Patáková
a paní učitelka Hana Raichová

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU NA NAŠI ŠKOLE

Na škole máme nejvíce narozených ve znamení Be-
rana (36 dětí) a nejméně narozených ve znamení Panny
(16 dětí). Na Štědrý den 24. 12. se narodil Šimon Stá-
rek. Na Silvestra 31.12. Barča Kubová a Míša Balgová.
Nejvíce dětí má narozeniny 10. 4. a to Marek Dumpík,
Monča, Pavča a Zuzka Nováčkovy a Lucka Hlaváčová. 

Na dalších několika stránkách si můžete přečíst, jaké
jsou údajně děti narozené v určitém znamení. Také zjis-
tit, zdali na vás a vaše přátele charakteristiky sedí nebo
naopak, že to nesedí vůbec J

BERAN 21. 3. – 20. 4. ^

Budeš vždycky osobitý/á a ve svém živlu, takže se
o tebe nemusíme bát. Ve škole se cítíš dobře a pokud ne
kvůli učitelům a získávaným znalostem, tak díky kamará-
dům. Dokážeš vždy vynikat. Jistým problémem je tvoje
hyperaktivita, musíš se naučit sedět na jednom místě.

Dobrá rada pro Berana – Ve dne v noci si opakujte, že
zlaté slovo, které zůstane v ústech.

Ideální přítel Vodnář – ideální partner Střelec, Ryby -
životní heslo „Já chci!“

Radim Barták, Jiří Eliáš, Kateřina Hloušková, Lukáš
Brabec, Karolína Hloušková, Luboš Filipský, Filip Dvo-
řák, Tomáš Kůst, Eva Studená, Nicole Neveselá, David
Poláčk, Petr Novotný, Michal Kunc, Jaroslav Vaňáček,
Jakub Zouhar, Lukáš Čeman, Martin Buchta, Miroslava
Machanová, Kristýna Smutná, Aneta Bartáková, Kate-
řina Košinová, Alžběta Bednářová, Sandra Edinová,
Marek Dumpík, Monika Nováčková, Pavlína Nováč-
ková, Zuzana Nováčková, Lucie Havlásková, Václav
Červínek, Tomáš Matura, Zdeněk Severa, Alžběta Šve-
hlová, Michaela Tračíková, Jana Rejnušová, Gabriela
Patáková, Thomas Kenneth Gerken

BÝK 21. 4. – 20. 5. _  

Rád chodíš do školy, jen se potřebuješ znovu naučit
brzy ráno vstávat a neprovádět povinnosti pomalu, jak
jsi zvyklý/á. Musíš se odnaučit chovat se všude jako
doma, nebo tě učitelé ve škole budou muset často upo-
zorňovat na problémy s chováním. Naštěstí jsi schopný
vycházet vstříc, když víš, že dostaneš odměnu.

Dobrá rada pro Býka – Přiznejte alespoň jednou za
rok svou chybu.

Ideální přítel Střelec – ideální partner Kozoroh – ži-
votní heslo „Já si počkám!“

Veronika Nevřivá, Petr Strejčk, Jan Novotný, Vero-
nika Doležalová, Richard Skřivánek, Angelika Krato-
chvílová, Luboš Kunc, Alexandra Malovaná, Kateřina
Neveselá, Petr Janků, Radim Kousalík, Tereza Jantošo-
vičová, Veronika Kopecká, Tibor Čáslava, Markéta Bed-
nářová, Pavel Zouhar, Michaela Moudrá, Lukáš Že-
lezný, Aleš Brabec, Filip Klimeš, Vladimír Peršan,
Zdeněk Stöhr, Veronika Bilíková, Jakub Strejčk

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6. ‘

Patříš mezi hyperaktivní tvory, které málokdo rychle
naučí sedět na jednom místě. Ale jsi dítě zvídavé a při-
způsobivé, takže když se po prázdninách dozvídáš
různé novinky nebo zajímavé informace, můžeš sedět
na jednom místě a jenom poslouchat. 

Dobrá rada pro Blížence – Poslouchejte i druhé.
Ideální přítel Blíženci – ideální partner Váhy – životní

heslo: „Řeknu všechno, co vím…!“

Daniel Myč, Adéla Malenová, Barbora Tancošová,
Dominik Piták, Daniel Petráš, Tomáš Dubovec, Micha-
ela Dančáková, Veronika Kučerová, Simona Budařová,
Adéla Bíbrová, Dominik Paták, Jiří Severa, Marie Brzo-
bohatá, Lukáš Samek, Šimon Fasora, Pavel Spěvák,
Barbora Neveselá, Kateřina Straková, Kristýna Mlčuš-
ková, Michaela Boušková, Kateřina Ryšavá, Klára Ne-
nožičová, Monika Šplíchalová, David Broďák, David
Poláčk, Otakar Machan, Jan Koloničý, Tomáš Neuer,
Patrik Vágner, Kristýna Živělová, Zuzana Křížová, Ni-
kola Sehnal, Tomáš Peršan, Tamara Hájková

RAK 21. 6. – 22. 7. a

Přes prázdniny si zvykneš na volný režim a domácí
prostředí (často u babičky a dědy), takže pro tebe není
jednoduché se adaptovat zpátky na povinnosti. Chceš si
užívat hodně spánku a taky prožívat pohádky, což ve
škole tolik nemůžeš.

Dobrá rada pro Raka – Více odvahy.
Ideální přítel Býk – ideální partner Ryby – životní

heslo „Miluji, tedy jsem!“

Eliška Korityáková, Miroslav Havlásek, Michaela
Doležalová, Petra Ondráčková, Růžena Mikulášková,
Markéta Petrášová, Petr Růžička, Anna Vaňáčová, Hana
Pantůčková, Vendula Vaňáčová, Michal Nevřivý, Edita
Rausová, Barbora Marčíková, Radim Eliáš, Eliška Ku-
bíčová, Daniel Borek, Vojtěch Ambrož, Oleksandr
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A taky loučení… Od příštího roku nastoupí paní učitelka Iva Průšová na základní školu v Rajhradě a paní učitelka Simona Špičáková na
gymnázium v Kyjově. Doufáme, že na nás nezapomenou, děkujeme jim za všechno a přejeme hodně štěstí…

Hluča, Michal Rotrekl, David Košina, Markéta Kabour-
ková, Natálie Palachová, Yveta Otrusiníková, Antonín
Švehla, Veronika Blechová, Michal Puk

LEV 23. 7. – 23. 8. b

Prostě si rád hraješ, protože jde o přímou součást tvé
povahy a života, což ti nikdo nemůže odepřít. Baví tě
různé kašpařiny, ale můžeš za ně dostávat poznámky do
žákovské knížky. Nejlepší výsledky budeš mít, pokud
ukážeš pracovitost, zájem a taky schopnost se soustředit
na učitelova slova a spolupráci.

Dobrá rada pro Lva – Stará a okřídlená pravda, pýcha
předchází pád.

Ideální přítel Váhy – ideální partner Blíženci – životní
heslo „Všechno zvládnu.“

Veronika Levardiová, Hana Bengálová, Anežka Zu-
bíčková, Patrik Hodaň, Markéta Drápalová,Jiří No-
votný, Lucie Kvapilová, Marie Sedláková, Petr Dančák,
Marie Novotná, Kryštof Zouhar, Daniela Chvátalová,
Lukáš Rotrekl, Michal Ryba, Ivo Gerda, Pavel
Gruška,Eliška Pavlová

PANNA 24. 8. – 23. 9. c

Sice rád trávíš čas v přírodě a dokonce i při práci na
zahradě, ale škola k tobě vlastně bytostně patří taky.
Rád se učíš novým schopnostem a znalostem, takže do-
brý učitel je schopný tě zaujmout. Máš neposedné
sklony, ale zlobíš jen málokdy. Rád píšeš a kreslíš a tím
se dokážeš zabavit.

Dobrá rada pro Panny – Buďte ke druhým shovívavé
alespoň jednou do roka, potěšíte je.

Ideální přítel Kozoroh – ideální partner Býk – životní
heslo „Já ti to spočítám!“

Vendula Hrouzková, Petra Břicháčová, Jiří Petráš,
Martin Krejčíř, Marie Zouharová, Jan Fidrmuc, Ondřej
Fidrmuc, Jan Fiala, Filip Kadák, Tomáš Richter, Jiří Zu-
bíčk, Ondřej Plíšek, Jiří Rašovský, Šárka Neveselá,
Kristýna Drápalová, Markéta Černíková

VÁHY 24. 9. – 23. 10.d

Patříš k jedněm z nejklidnějších znamení. Jenom
když máš dlouho volno, dokážeš zlenivět a nedělat po-
řádně úkoly, pozdě vstáváš a neumíš se soustředit na

školní látku. Když tě však zabaví kreativní činnost nebo
samostatná práce, jsi hodně tvořivý/á. 

Dobrá rada pro Váhy – Nepřejídejte se. 
Ideální přítel Vodnář – ideální partner Blíženec – ži-

votní heslo „Rozvažuji.“

Tomáš Ševčík, Lucie Lengálová, Tomáš Skřivánek,
Veronika Chvátalová, Nikola Chvátalová, Tereza Klin-
kovská, Šárka Vanková, Michaela Cenková, Ludmila
Hanušová, Viktor Fiala, Michaela Folerová, Lubomír
Neveselý, Lenka Kadlecová, Karolína Novotná, Adéla
Růžičková, Filip Čech, Monika Gerdová, Miroslav
Čejka, Matěj Sehnal, Veronika Blahová, Veronika Žá-
ková, Marie Bednářová, Šárka Čiklová, Marek Broďák,
Radek Antoš, Michal Koleno, Adam Novotný

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.e

Vždy potřebuješ vědět, proč co vlastně děláš. Proto tě
učitelé nedonutí jen tak, abys všechno opakoval a jen
poslouchal. Máš však dost inteligence a dokážeš být za-
brán do hloubavé činnosti, proto ti vyhovují různé příro-
dovědné činnosti a práce v laboratořích. Taky, když máš
svého učitele rád, uděláš s chutí mnohem více věcí.

Dobrá rada pro Štíry – Nebuďte tak urputní a žárliví,
ten, kdo bude chtít, vám stejně uteče.

Ideální přítel Býk – ideální partner Ryby – životní
heslo „Zjistím všechno.“

Vojtěch Střelec, Jiřina Holubová, Jakub Garčár, Niké
Kotasová, Šimon Stárek, Kristina Doubensková, Ivana
Kotulánová, Martin Chromý, Tereza Langová, Denisa
Varhaníková, Alžběta Pavlíková, Daniel Raus, Martin
Sadloň, Aneta Haberlová, Aneta Mikulášková, Sandra
Neveselá, Jiří Břicháčk, Pavlína Richtrová

STŘELEC 23. 11. – 21. 12.f

Jsi malý neposeda, který rád vyhledává různá dobro-
družství (hlavně na venkově), ale nemyslí to nijak zle.
V učení se potřebuješ často koncentrovat, aby tvé výsledky
byly lepší. Pro uklidnění choď na procházky a hodně maluj.

Dobrá rada pro Střelce – Neříkejte, co si doopravdy
myslíte. Lidé vaši upřímnost neocení. 

Ideální přítel Panna a Býk – ideální partner Vodnář 
– životní heslo „Já věřím.“

Lukáš Bavlnka, Natálie Vanková, Petra Elblová, Já-
chym Šrámek, Patrik Kopecký, Soňa Černíková, Adéla
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Další radostná novinka!
Paní učitelce Pavle Kozumplíkové se ve čtvrtek 10. 4. 2008 narodila druhá holčička Markétka, 50 cm a 3350 g. (sestřička Nelinky). Velké gra-
tulace šťastným rodičům od nás všech…

Chalupová, Alois Brzobohatý, Tristan Defer, Aleš
Ondráček, Libor Polák, Věroslav Švábenský, Micha-
ela Čechová, Kateřina Minďuková, Pavlína Hlučová,
Tomáš Kuklínek, Vendula Sadloňová, Miroslav Vašu-
lín, Jonáš Pavla, Jakub Ondrůšek, Tomáš Musil, Lu-
cie Syrovátková

KOZOROH 22. 12. – 20. 1. g

Dokážeš být hodně snaživý/á a cílevědomý/á. Musíš
ale mít podporu od rodičů i učitelů, kteří tě musí aspoň
trochu ocenit. Jinak si tolik nevážíš své práce, ani čin-
nosti ostatních. Tvá inteligence je značná, proto by ti
mělo stačit mrknout večer na učení jen krátce.

Dobrá rada pro Kozorohy – „Nepodléhejte depresím,
život je hezký!“

Ideální přítel Ryby – ideální partner Býk, Rak 
– životní heslo „Já vím!.“ 

Šimon Straka, Bára Sehnalová, Tomáš Janiga, Jiří
Koplík, Pavel Balga, Barbora Kubová, Michaela Bal-
gová, Marek Skřivánek, Jakub Mareček, Pavel Vaněk,
Jana Strejčová, Libor Novotný, Jan Hrubý, Radoslav Va-
šulín, Eliška Straková, Darina Budařová, Ivana Hrabov-
ská, Marcela Dančáková Jana Brzobohatá

VODNÁŘ 21. 1. – 19. 2.h

Docela rád po prázdninách zamíříš do školní lavice,
protože jsi neuvěřitelně zvídavý/á. Asi i o prázdninách
jsi velkou část dne strávil/a na internetu nebo s kníž-
kami před nosem, takže si ve škole dokážeš užívat nové
látky. 

Dobrá rada pro Vodnáře – Neříkejte tak často, že je
vám to úplně fuk. Není!

Ideální přítel Beran – ideální partner Střelec – životní
heslo „Vím, že nic nevím.“ 

Tomáš Gabriel, Kristýna Gallová, Lukáš Buchta,
Vít Buchta, Kateřina Lorencová, Andrea Daňková,
Sandra Čonková, Veronika Strmisková, Vít Čáslava,
Tomáš Samek, Tomáš Kvapil, Lenka Truchlá, Jan
Macháček, Dominik Macháček, Ivana Nováčová,
Eliška Tancošová, Radovan Májek, Karolína Stár-
ková, Barbora Halmová, Zuzana Kotulánová, Bar-
bora Finferová, Jan Petráš, Stanislav Kříž, David
Hošek, Andrea Nováčová, Vojtěch Eliáš, Adam Kon-
valinka, Jan Osolsobě, Michaela Bičnová, Karolína
Rafajová, Denisa Chmelíčová

RYBY 20. 2. – 20. 3. i

Jsi snivý/á a temperamentní a málokdo tě dokáže sku-
tečně zaujmout. O prázdninách si dokážeš užívat u ba-
bičky na venkově i u moře. Proto se ti příliš nechce se už
od začátku podzimu tolik učit a soustředěně pracovat ve
školním kolektivu..

Dobrá rada pro Ryby - Nebuďte mučedníky.
Ideální přítel Střelec, Kozoroh – ideální partner Rak,

Štír – životní heslo: „Toužím!“

David Kučera, Přemysl Švehla, Jakub Vaňáček, Vero-
nika Dubovcová, Radek Paták, Tereza Stöhrová, Vero-
nika Žitná, Samuel Kotas, Kryštof Lajkeb, Tereza Dum-
píková, Marek Barták, Markéta Hodaňová, Johana
Hrubá, Jan Unger, Anna Střelcová, Aleš Svícenec, Petra
Chvátalová, Jan Brzobohatý, Simona Niezgodová, 
Lukáš Michalovič

MAMINKY UČITELKY

Paní učitelky Minxová, Kozumplíková a Cenková
s dětmi všechny moc zdraví a přejí krásné prázdniny:)
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A jsme zase na konci :)Děkujeme všem, kteří se společně s Žákovskou radou podíleli na tvorbě druhého čísla, všem začínajícím básníkům,
spisovatelům, novinářům, malířům a fotografům (opět díky Ivi)
(S)mějte se, užijte si prázdniny a příští rok v plné síle a s novými nápady nashledanou za redakci školního časopisu Jana Kubáňová a Petra
Bauerová

PODĚKOVÁNÍ ...

Děkujeme všem žákům a obyvatelům obce za třídění
PET lahví v akci NAKRMTE HOUSENKU. Za to, že se
nám housenku podařilo nakrmit, naše škola obdržela od
firmy ECO solution a. s. sponzorský dar 10 000 Kč. Peníze
budou použity na vydání tohoto čísla časopisu, zbytek pře-
veden na účet žákovské rady a příští rok využit na realizaci
dalších nápadů žáků, popřípadě na adopci Vincenta na další
rok. 

Doufáme, že i když jsme housenku nakrmili, nepře-
stanete třídit PET lahve do kontejnerů u obchodu a za
školou, pomůžete tím přírodě i sobě. Končí i sběr vršků
od PET lahví. Takže ještě jednou díky.

JEŠTĚ PÁR SLOV K NAŠÍ ŽÁKOVSKÉ RADĚ

22 volených zástupců se asi dvanáctkrát za rok sešlo,
aby si popovídali o problémech ve škole a realizovali
nějaké své nápady. Podařilo se nám vydat dvě čísla
školního časopisu (chvilku jsme nevěřili že se nám to
podaří:) a za peníze získané akcí Vítaní jara adoptovat
afrického chlapečka (takže naším novým spolužákem je
Vincent Opundo z Keni :). 

Být zástupci třídy většinu z nás baví. Máme přehled 
o tom, co se děje, spolužáci nám důvěřují, můžeme 
společně řešit problémy ve škole, organizovat různé
akce a víme první, co se chystá. I když je to náročné
a dost bojujeme s ranním vstáváním (scházíme se větši-
nou ve středu v 7:00 ráno:). Myslíme si, že Žákovská
rada má smysl. Učitelé můžou poznat problémy z naší
strany a porozumět jim a naopak. Většina z nás by v pří-
padě, že by nás třída zvolila, do toho šla klidně znovu.
Do příště bychom ještě chtěli zlepšit vzájemnou spolu-
práci. Tak zase příští školní rok…

Lukáš Rotrekl,  7. B


