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Zdravíme  všechny  spřízněné  školní  duše.  Opět  se  k  vám  dostává  další  číslo  našeho  školního  půlročníku.  
S mírně pozměněným názvem a s tradičními rubrikami. Tady je …
(Jestlipak víte, co je to Azkaban?...Ano?...Ne?...Co se zeptat třeba Harryho Pottera☺…) Vaše redakce ☺

POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU ZA NÁMI… 
NO A DRUHÁ PŘED NÁMI ☺☺☺☺

Tak co vaše vysvědčení? Spokojenost? Byla to sláva a 
nebo žádná sláva? A co na známky říkali rodiče? Ať to 
dopadlo jakkoli, pořád je tady šance to v druhém pololetí 
vylepšit … nebo taky pohoršit. Tak vám přejeme, aby se 
vás týkala spíše ta  druhá možnost.  A pamatujte,  co se 
říká: „Každý svého 
štěstí  strůjcem.“ 
Tak ať vás to štěstí 
(muška  jenom 
zlatá) neopustí a na 
konci  roku  se 
můžete  hrdě 
nadechnout a říct si 
„Jsem fakt dobrej - 
jsem  fakt  dobrá“. 
Protože mít ze sebe 
dobrý pocit, to je ze 
všeho 
nejdůležitější.
No  a  i  když  to 
vysvědčení  možná 
u  někoho  nebyla 
žádná  sláva,  přišli 
jsme si pro ně ve slavnostním oblečení…A JAK NÁM TO 
VŠEM MOC SLUŠELO ☺

A JAKÉPAK VYSV ĚDČENÍ BUDE MÍT 
NÁŠ VINCENT?

Koncem ledna nekončí pololetí jen v České republice, ale 
také  v daleké  Keni  se  bude  rozdávat  “vysvědčení“. 
Během  měsíce  února  by  nám  tak  měly  přijít  první 
informace  o  studijních  výsledcích  našeho  malého 
Vincenta  spolu  s fotografií  a  obrázkem,  který  pro  nás 
nakreslil.  Doufáme,  že  mu  náš  vánoční  dárek  došel 
v pořádku  (plyšový  sloneček,  plně  vybavené  pouzdro, 
omalovánky a sladkosti)  a že ho dárky potěšily.  Už se 
moc těšíme na zprávu od něj a doufáme, že se mu daří co 
nejlépe.

ZIMNÍ DISCOHRÁTKY
V pátek  v kulturním  domě  v Horákově  proběhly  tradiční 
discohrátky, organizované školní družinou. Vzhledem k tomu, 
že  se  v této  podobě  uskutečnily  pravděpodobně  naposledy, 
chtěli jsme na tomto místě poděkovat všem za jejich účast a 
podporu  této  akce.  Velké  díky  patří  našim  absolventkám 
Monče Patákové a Peťe Čejkové, které na nás nezapomněly. 
Každý  týden  totiž  probíhá  pod  jejich  vedením  kroužek 
aerobiku  a  výsledky  své  práce  nám  již  poněkolikáté  na 
discohrátkách předvedly. Obdiv patří také všem cvičícím za 
jejich odvahu a skvělý  výkon (s holkama zvládal  perfektně 
držet krok pouze jeden muž a to Petr Jakubka ze 4.A – „je fakt 
dobrej“).  Děkujeme  také  DJ Meluzínovi  a  DJ  Sigimu 
(zdravíme  Lukáši)  za hudební  doprovod.  No a zapomenout 
nesmíme ani na všechny odvážné z řad učitelů, kteří se u tance 
taky pěkně  zapotili. Děkujeme také všem, kteří  se zúčastnili 

tanečních soutěží. Jsme rádi, že máme ve škole 
skvělé tanečníky, co se dokážou bavit. 

8.A

KDOPAK SE K NÁM CHYSTÁ?
Dne 15.  ledna 2009 proběhl  na naší  škole  zápis budoucích 
prvňáčků.  Na  děti  čekala  různá  stanoviště,  na  kterých  se 
mohly  zabavit,  zatímco  jejich rodiče vyplňovali  přihlášky a 
další  důležité  papíry.  Děti  si  vyzkoušely  pletení  copánku, 
zavazování  tkaniček nebo hod míčkem. Zmíněná  stanoviště 
měly  na  starosti  žákyně  osmých  tříd.  Na  správný  průběh 
zápisu dohlíželi  naši  učitelé  z prvního stupně.  Vše proběhlo 

(C)Týna

(C)Týna

(C)Petr Novotný, 9.A

(C)Pavel
Spěvák, 9.A
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v klidné  atmosféře.  Věříme,  že  se  bude  našim 
předškoláčkům ve škole líbit.

Verča Strmisková 8.A
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PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ

TAK START JSME ZVLÁDLI /1.AB/

Ve škole jsme teprve prvním rokem. O velké přestávce 
lítáme, křičíme a skáčeme na chodbách po celé škole. 
Tak to jsme my…žáci  první  „Á“  a „Bé“ třídy.  Naše 
paní  krotitelky  se  jmenují  Hana  Horáčková  a  Hana 
Raichová.  Důkazem,  že to  s námi  nemají  jednoduché 
jsou  právě  ony  velké  přestávky.  Někdy  se  na  nás 
zamračí  i  zakřičí,  ale  ve  skutečnosti  na  nás  nedají 
dopustit.  Myslíme  si,  že  jsme  docela  dobrá  parta. 
Společně jsme se už naučili  číst, psát i počítat, snad i 
některé  noty  jsme  stačili  poznat.  Někteří  z nás  už 
dokonce zvládli neskákat paní učitelce do řeči, hlásit se, 
udržet  si  na  lavici  pořádek  a  dávat  po  celou hodinu 
pozor. Spousta věcí pro nás byla ve škole poprvé. Třeba 
nedávná návštěva brněnského divadla Polárka. Vždy se 
vydalo divadlo za námi, teď tomu bylo jinak a my jsme 
si  divadlo  užili  se  vším  všudy,  někteří  dokonce 
v obleku a kravatě.  Když  zrovna  nejsme v divadle  či 
kině,  vyrábíme  nejrůznější  výrobky,  malujeme  či 
kreslíme  nejrůznější  věci  nebo  pracujeme  ve 
skupinkách. Jednoduše, kdo se chce o naší šikovnosti 
na  vlastní  oči  přesvědčit  a  shlédnout  některé  naše 
výtvory, je srdečně vítán na žlutém schodišti, kterému 
vládneme. 

„Vaši prvňáci“

UMÍME SE RADOVAT /2.A/

„Udělali  jsme si třídní svátek 14.1. na Radovana jsme 
se  radovali.“  /Denisa/  …   „Hráli  jsme  si  pohádky“ 
/Šimon/ … „Přinesli  jsme si mlsací svačinu“ /Lojzík/ 
Také  jsme  byli  na  bezva  divadelním  představení 
Dobrodružství  malého  Vikinga  a  pak  jsme  poznali 
jejich písmo runy. A ještě z našich sešitů: hospodář má 
hospodu (ne, tu má hospodský:) … děda kouří  dýňku 
(dýmku přece:) … kvočna má kvočňata (nebo kuřata?:)

BUDKO, BUDKO, KDO V TOB Ě PŘEBÝVÁ?
/3.B/

Už půl roku jsme třeťáci. Spoustu věcí jsme se naučili, ale asi 
největší novinkou je, že jsme v listopadu vyráběli budky pro 
zahnízdění sýkorek. Pan školník nám budky zavěsil na školní 
zahradě.  Budky  pilně  sledujeme.  Jsme  zvědaví,  jestli  si  je 
sýkorky vyberou za své domečky a vyvedou z nich mláďátka. 

CO V NAŠÍ TŘÍDĚ BYLO, JE A BUDE /3.A/

1. září  jsme zamávali  prázdninám a nastoupili  nový  školní 
rok. Bylo to však v něčem jiné, očekávali jsme příchod nové 
paní učitelky.  A tak, s otázkami v očích, bude paní učitelka 
hodná nebo přísná a jak bude vypadat, jsme přišli před školu. 
Paní učitelka nás nezklamala. A tak jsme se s plnou vervou 
pustili do práce. 
Máme  letos  mnohem  víc  domácích  úkolů  a  mnohem  víc 
učení. Začala nám angličtina, která nás moc baví. Ve čtení si 
vedeme  čtenářský  deník  a  jednou  za  čas  představujeme 
přečtené  knihy  ostatním  ve  čtenářském  koutku.  Často 
pracujeme  ve  skupinkách,  soutěžíme  a  tvoříme  plakáty  na 
různá témata. Když jsme vytvářeli plakát na téma naše obec, 
navštívili jsme i Obecní úřad v Mokré, kde nám paní Straková 
vyprávěla  o  historii  obce  a  ukazovala  nám mnoho  fotek  a 
kroniku. Bylo to moc zajímavé. Kromě normálních domácích 
úkolů plníme i různé úkoly dobrovolné, za které dostáváme 
body. Každý měsíc pak vyhlásíme krále, který dostane malý 
dárek.  Nejúspěšnější  v tomto  bodování  byl  zatím  Mirďa 
Havlásek. Když ale něco zapomeneme, nemůžeme na konci 
týdne dostat bonbon. Úkoly zapomínat nesmíme vůbec, to nás 
pak čeká zvláštní úkol navíc. 
Každý  týden  losujeme  služby,  třeba  zapisovatel,  šatnář, 
hospodář,  rozdávač...  atd. Vždy se na losování moc těšíme. 
Společně  také  slavíme  v naší  třídě  narozeniny.  Oslavenec 
přinese bonbony a kdo chce, dá mu dáreček. Škola ale není 
jenom učení a práce ve třídě, ale někdy i zábava. Nejvíc se 
těšíme  na  školu  v přírodě.  Letos  pojedeme  na  týden  do 
Jeseníků.  Už  aby  byl  červen!  A  co  jsme  ještě  zažili? 
Navštívili jsme dílnu Fantázie, kde jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých věcí o ptáčcích a vyrobili jsme si pro ně budku. 
Ve školní keramické dílně jsme vyráběli vánoční překvapení. 
Podařily  se  nám  moc  krásné  betlémy,  které  ozdobily  náš 
vánoční stůl. Byli jsme v místní knihovně, kde jsme si četli a 
povídali si, jak se chovat. Těsně před Vánocemi jsme jeli do 
Soběšic  na  “vánoční  kouzlení”.  Ze  všeho  nejvíc  nás  ale 
potěšila návštěva kina, kde jsme zhlédli film Madagaskar 2. 
Bylo to super. Vánoční večírek jsme si také moc užili. Hráli 
jsme různé hry,  jedli cukroví,  pili  limonády.  Na závěr byla 
v tělocvičně malá diskoška. 

Za třídu 3.A 
Vojta A., Ráďa 
V., Mirečka M.,  

Verunka K., 
Jeník K., 

Markétka P.,  
Mirďa H. aj. 

Rozhodli jsme se, že patičky věnujeme poděkováním a oceněním. Toho přece není nikdy dost a nechceme dopadnout tak, že  
„když se člověk nepochválí sám, tak to za něho nikdo jiný neudělá ☺ “ A tak jsme to nazvali „Chtěli bychom ocenit…☺☺☺☺“
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NAŠE ZÁŽITKY ZA P ŮL ROKU /4.A/
První zážitek, který jsme měli,  byl z muzea Antropos, 
kde  jsme  navštívili  výstavu  o  pravěku.  Po  několika 
týdnech  jsme  zajeli  na  dopravní  výchovu  a  první 
pomoc. Obě akce byly zajímavé a poučné, ale museli 
jsme pozorně  poslouchat.  Potom jsme měli  podzimní 
prázdniny.  Hurá.  Po  prázdninách  bylo  Loučení 
s podzimem v jídelně,  kde  byly  i  dílny.  Hodně  jsme 
toho  viděli,  vyráběli  a  dokonce  také  ochutnali.  Před 
Vánocemi jsme ještě v keramice vyráběli čerty.  Potom 
nás čekalo filmové představení Madagaskar 2, což bylo 
to  nejlepší  z celého  půlroku.  A  nakonec  vánoční 
prázdniny  a  Ježíšek.  Tak  toto  byl  krásný  půlrok 
v životě  4.A. 

Marie Bednářová a 4.A

HURÁ /4.B/
Na začátku školního roku jsme se seznamovali s novou 
paní učitelkou Zachrlovou. Později jsme jeli do divadla 
na představení Malované na skle. Moc se nám líbilo a 
po  představení  jsme  měli  možnost  se  podívat  i  do 
zákulisí  a  prohlédnout  si  různé  loutky.  Také  byla 
dopravní výchova. V říjnu pak mezitřídní přírodovědná 
soutěž,  téma  Les.  Žáci  z naší  třídy  dosáhli  pěkného 
umístění.  A  už  tu  byly  Vánoce,  kino,  zpívání  u 
stromečku,  besídka.  V matematice  už  umíme  všichni 
písemně  dělit a v českém jazyce umíme konečně  určit 
pády. Hurá!!! 

PŮLROK VE TŘÍDĚ /5.A/
Půlrok v naší třídě uběhl velmi rychle a byl bohatý na mnoho 
akcí.  První  akce  se  konala  hned  na  začátku  září.  Byly  to 
Tlapky a účastnila se jí cela škola. Každý žák otiskl svoji ruku 
do nové fasády naší školy. Na konci září proběhl již tradiční 
Mokerský běh, účastnilo se ho celkem 108 běžců, mezi nimi i 
zástupci  5.  A.  Začátkem  října  nás  někteří  žáci  naší  třídy 
reprezentovali  v krajském  kole  ve  florbalu.  Obsadili  jsme 
krásné 4. místo. Pak proběhl každoroční běh Želešická růže. 
Náš Marek Dumpík obsadil 2. místo a Martin Sadloň 3. místo. 
Na  začátku  listopadu  se  uskutečnila  akce  „Loučení 
s podzimem“. Vyrobili jsme na tuto akci v hodinách výtvarné 
a pracovní výchovy bambule, ozdobné plněné láhve a vitráže 
a  všechno  se  nám  podařilo  prodat.  Výtěžek  z akce  byl 
věnován na Vincenta. 12. 11. přijelo do naší jídelny divadlo 
s hrou  „Zpátky  do  Evropy“.  V listopadu  se  také  celá naše 
třída  zapojila  do  básnické  soutěže  na  téma  „Slunce“  a  na 
konci listopadu proběhl v naší třídě projekt na téma VESMÍR. 
K tomuto tématu jsme 1. 12. navštívili i planetárium v Brně. 
Další  prosincovou  akcí  bylo  námi  všemi  oblíbené kino  ve 
Špalíčku,  tentokrát  s filmem  Madagaskar  2.  Následovala 
Vánoční laťka a pak hurááááá na prázdniny! Po nich jsme si 
ve  třídě  udělali  v náhradním  termínu  vánočně-novoroční 
besídku a dvakrát  jsme  byli  bruslit  pod Horákovem.  Stihli 
jsme toho opravdu hodně,  že? A hurá do druhého pololetí, 
určitě bude také plné zajímavých akcí.  

Za 5.A Marek Dumpík

VÝSLECH PUBERŤÁKŮ /6.A/
Byl  to  velmi  zajímavý  půlrok  a  stalo  se  hodně 
neobvyklých věcí. První, smutnou zprávou bylo, že od 
nás odešli tři žáci a to Dan Petráš, Kristýna Smutná a 
Katka Neveselá.  Byla  to hrozná ztráta,  ovšem my se 
s tím nějak vyrovnali. Nejlepší půlrok byl ten letošní už 
jen proto, že pan učitel s námi podnikal úžasné dny a 
výlety. Prvním překvapením pro nás bylo, že pojedeme 
na  adaptační  pobyt  do  Kutin,  který  jsme  si  naprosto 
skvěle  užili  a  také exkurze,  kde jsme  navštívili  kino 
Scala  a  mohli  se  podívat  na  úžasný  dokument 
z Amazonky.Všem se také hrozně líbil projekt „Jak se 
žilo v pravěku“,  při  kterém jsme vytvářeli  Věstonické 
Venuše a skvěle se bavili. Největší novinkou na druhém 
stupni bylo více učení a také musíme dávat větší pozor 
v hodinách.Všichni  si  oblíbili  hodiny  občanské 
výchovy,  při  kterých  často  přemluvíme  p.uč 
Kubáňovou  na  komunitní  kruh.  Jediné,  co  bychom 
tomu půlroku mohli vytknout je, že se čím dál tím víc 
lidí nemusí a hádají se. Ovšem všichni doufáme, že se 
to brzy spraví. 

Za všechny z 6.A. Tereza Langová.

O PRVNÍM PŮLROCE SEDMÁKŮ /7.A/
Tento půlrok naše třída celkem zvládá, i  když někdo 
zlobí pana učitele.   Byli  jsme na exkurzi  Po stopách 
bratrů Mrštíků. Také jsme byli v kině na Madagaskaru 
2 a na zeměpisné  exkurzi v kině Skala na Amazonce. 
Ze  školy  odešla  paní  učitelka  Simona  Špičákova  na 
gymnázium v Kyjově.  A tak  jsme dostali  za třídního 
pana učitele Martina Vojtěcha. V březnu se chystáme 
na hory do chaty Paprsek. 

Za 7.A Jirka P. a Lukáš M.

PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ /8.A/
V září  jsme byli  na literární exkurzi  ve Žďáru n.  Sázavou, 
v prosinci  na  brněnském  hradu  Špilberk  s rozchodem  na 
vánočních trzích na náměstí Svobody. Po ukončení exkurze 
jsme  vypracovávali  pracovní  list  o  tom,  co  jsme  si 
zapamatovali  z expozice  „100  000  let  sexu“  a  z výkladu 
slečny průvodkyně v kasematech. Někteří žáci z naší třídy se 
zúčastnili  školního  kola  Mokerské  laťky a dosáhli  dobrých 
výsledků.  Aleš Svícenec skočil  145 cm a dále se zúčastnili 
Jana Brzobohatá,  Filip Klimeš, Kateřina Lorencová a Anna 
Střelcová. A ještě jsme byli  v kině,  ve Velkém Špalíčku na 
filmu MADAGASKAR 2. Všem se film líbil. 

8.A

ČAS JDE DÁL A MY S NÍM /8.B/
Je leden a blíží se nám opět pololetí. Ó, pololetí, a za ním jako 
ocásek  běží  všechny  písemky,  zkoušky  a  jiné  dárečky  od 
učitelů.  Všichni  budeme  šťastní,  až  zase  tato  krásná  část 
školního roku bude za námi  společně  s papírem, na kterém 
budou naše překrásné pololetní známky. Za tento půl rok se 
nic speciálního neudálo, aspoň nám to tak nepřijde. Byli jsme 
na pár exkurzích (literární, dějepisné) a podobně (divadlo ve 
školní jídelně, beseda o poruchách příjmů potravy – jen pro 
holky). Dokonce jsme byli i v kině. Vánoční prázdniny jsou 
za námi, bohužel. V budoucnu nás některé čeká tentokrát už 
druhý lyžák, ale ten bude až někdy v březnu, takže máme času 
dost.  Do  třídy  se  nám  opět  vrátila  Sandra  z Postoloprt  a 
někteří  lidé  z naší  třídy  se  zúčastnili  sportovních  akcí 
(Mokerský  běh,  Vánoční  laťka).  Všichni  byli  samozřejmě 
výborní  (vynikající  výsledky  vidíme  všichni).  Když  se 
vrátíme do pravěku, alias k začátku roku, tak jste si  možná 
všimli, že nám zateplovali školu a vyměňovali všechna okna. 
Většinu hodin nás pak rozesmívali  zedníci,  kteří  chodili  po 

Rozhodli jsme se, že patičky věnujeme poděkováním a oceněním. Toho přece není nikdy dost a nechceme dopadnout tak, že  
„když se člověk nepochválí sám, tak to za něho nikdo jiný neudělá ☺ “ A tak jsme to nazvali „Chtěli bychom ocenit…☺☺☺☺“
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lešení,  mávali  nám,  dělali  na  nás  různé  obličeje  o 
přestávkách  loudili  naše  svačiny.  Časem  jsme  si 
v některých  třídách všimli  skvrn  na  stropě  (asi  chtěli 
rozebrat školu). Nakonec se nám však naše škola pěkně 
vybarvila. Dokonce jsme měli možnost zanechat stopy 
zvěčnění na školní zdi. Nápad dobrý, výsledek ani ne, 
jelikož naše nádherné ruce ve zdi nejsou moc vidět. Ó, 
jaká  to  smůla.  Pokud  se  budete  chtít  na  tyto  hezké 
otisky podívat, budete se muset přijít podívat blíže. Až 
odejdeme  do  věčných  lovišť,  naše  škola  bude  stále 
poskvrněna, ovšem dokud do té doby nepřijde blázen se 
zápalkami. Mějte se. Čas jde dál a my s ním. 

Vaše 8.B. 
  

VŠICHNI VÍME, O CO JDE ☺☺☺☺ /9.A/
V tomto pololetí se většina žáků z naší třídy snažila o 
dobrý  prospěch,  přesto  padaly  nepěkné  známky 
(všichni  víme,  o  jaké  jde).  Předměty,  ve  kterých 
plaveme, není potřeba vyjmenovávat (všichni víme, o 
které  jde).  Chování  zvládáme  až  na  drobné  výjimky 
udržet  na  dobré  úrovni  (všichni  víme,  o  koho  jde). 
Někteří  žáci  se konečně  začali  holit  (všichni  víme,  o 
koho  jde).  Kromě  Karla  tu  máme  i  několik  dalších 

zvířátek  (všichni  víme,  o  koho  jde).  Vyvinulo  se  mnoho 
nových  vztahů,  některé  se  rozpadly  a  některé  přetrvávají 
(všichni víme, o které jde). Máme tu ambiciózní florbalové 
mužstvo  a  zaznamenali  jsme  spoustu  sportovních  úspěchů 
(všichni víme, o koho jde).  Mnozí stále něco zapomínáme, 
ale říká se, že zapomínat je lidské (všichni víme, o koho jde). 
Už  se  nám  to  krátí,  ale  na  nedostatek  práce  si  rozhodně 
stěžovat nemůžeme ☺.

Zdraví 9.A

Na  závěr  si  dovolíme  připojit  krátké  zamyšlení  jednoho 
nejmenovaného deváťáka, které ale mluví za všechny: 
„Jó, jó to byla pohoda, když nám naše třídní učitelka říkala,  
ať makáme hned od začátku a skoro všichni na to dlabali.  
Čas  ukázal,  že  se  to  na vysvědčení  ukáže.  Za  chvíli  bude 
konec tohohle stresujícího pololetí, naplněného výhružkami a 
spoustou kázání. Bude to potom lepší?!“

… A TO BYL „P ŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ“ 
OČIMA ŽÁKŮ…

ZEPTEJTE SE NA CO CHCETE… JÁ NA CO CHCI ODPOVÍM

Na naší škole a v naší třídě začala učit  nová paní učitelka Andrea Audová. Chtěli jsme se o ní něco dozvědět, tak jsme se 
zeptali:

Proč jste si na učení vybrala tuto školu?
„Protože je to ta nejlepší škola pod Sluncem...:-)“
Proč jste se rozhodla být učitelkou?
„Rozhodla jsem se už v 5 letech, kdy jsem známkovala všechny 
plyšáky v širokém okolí. Proč, to fakt nevím.“
Co ráda děláte?
„Ráda bruslím na ledě, na běžkách a na in-linech, ráda chodím 
po lese, po horách, čtu...“
Co vás nebaví?
„Nerada žehlím, uklízím, hrabu trávu a stojím na dozoru :-).“
Učíte ráda ve  třídě 3. A?
„Ano, moc, nejraději mám pátek 4. hodinu a výuku u oběda :-).“
Co ráda jíte?
„Ho řkou čokoládu, černé olivy, kešu oříšky, bílé maso a k tomu 
dobré bílé víno.“

Děkujeme za rozhovor.
Za třídu 3.A se ptal Šimon Straka

Rozhodli jsme se, že patičky věnujeme poděkováním a oceněním. Toho přece není nikdy dost a nechceme dopadnout tak, že  
„když se člověk nepochválí sám, tak to za něho nikdo jiný neudělá ☺ “ A tak jsme to nazvali „Chtěli bychom ocenit…☺☺☺☺“

(C)Týna (C)Klára, 2.A



BÁSNICKÁ SOUT ĚŽ „SLUNCE“

1. místo 
CO VIDÍ SLUNÍČKO 
(Lucie Havlásková, 3.B)
Bylo jedno sluníčko,
usmálo se maličko.
Na kocoura co myš loví,
na vrabčáka co se zlobí,
že nemůže na zrníčka,
protože tam číhá kočka.
A když kočka nečíhá,
tak si vrabčák pojídá…

Sluníčko se zamračilo,
sníst vrabčáka-to by bylo!
Mazej kočko na myši,
než tě pejsci uslyší.

3. místo
ŽIVOT SE PROBOUZÍ 
(Veronika Strmisková, 8.A)
Život se probouzí, zvěř už vstává,
Pohled na červánky mám tak ráda.
S hladinou řeky paprsky splývají,
jako každé ráno je tu svítání.

Zlatý kotouč cestuje po obloze,
Stromy prosí: „Hřej míň!
...aspoň jednou v roce.“
Je poledne a slunce hřeje, svítí, pálí,
čas večera a chladné rosy ještě v dáli.

Noc se blíží a Luna se hlásí o vládu,
světla a tepla už je po málu.
Slunce se loučí, zapadá a mě je to líto moc!
mlha padla, rosa studí, je tu noc…

MY CHCEME PRAVDU 
A  další  krátký  rozhovor  poskytla  našim  novinářům 
ze 4.A nová vychovatelka v družině Pavla Rejnušová. 
Nazvali jej nekompromisně „My chceme pravdu…“ a jak 
taky jinak?

Odkud jste a kde bydlíte?

„Jsem z Mokré a bydlím přímo za školou.“

Co se vám líbí na této škole?
„Na této škole se mi líbí, že je moderně přestavěná.“

Jste vdaná?
„Ne, nejsem vdaná.“

Co vás dovedlo k práci družinářky?
„Nemám dostudovanou  vysokou  školu  a  šla  jsem proto 
pracovat do družiny Základní školy v Mokré.“

Máte nějaké domácí mazlíčky?
„Ano, mám křečka.“

novináři ze 4.A

Chtěli bychom ocenit vychovatelky v družině, že mají odpoledne sílu zvládnout dvě třídy dětí, udělat s nimi úkoly, hrát si a 
uchovat si zdravý rozum, dobrou náladu i úsměv na tváři…

2. místo 
SLUNCE 
(Mirďa Havlásek, 3.A)
Jen jak vyjde sluníčko,
je nám hned líp maličko.
Rozzáří se celý svět,
rozkvete barevný květ.
Paprsky zemi zahřívají
a všichni lidé ožívají.
Veselí se, radují, usmívají, hodují.

3. KOLO BÁSNICKÉ SOUT ĚŽE
Téma: RADOST

Tak  a  je  tady  dlouho  očekávané  třetí  kolo 
básnické  soutěže  pro  začínající  či  pokročilé 
básníky  a básnířky.  Dlouho jsme přemýšleli, 
co  by  mohlo  být  tématem  soutěže.  A  bez 
dlouhého zdržování, bude to RADOST.
Jakékoli  básničky  Z VLASTNÍ  TVORBY 
jakkoli související s tématem zasílejte opět na 
adresu kubanova@zs.mokra.cz nebo je napište 
na  papír  a  přineste  k nám,  do  kabinetu 
dějepisu.  Uzávěrka  soutěže  bude 13.  května, 
tak si to zapište za uši☺

Těšíme se na básničky o radosti, pro radost a 
vůbec☺…

(C)Týna

(C)Týna

(C)Týna



ROZHOVOR

A  naši  novou  přírodopisářku  Irenu  Matouškovou 
vyzpovídali žáci 7.A. 

Líbí se vám na této škole?
„Když přijde člověk do nového prostředí, má určité obavy,  
co  ho tady  čeká.  Na  školu  a  vše,  co  k ní  patří,  jsem si  
musela zvyknout a to nebylo ze dne na den. Ale pokud bych  
mohla říct, tak ano, libí se mi na této škole.“

Jaký máte vztah s žáky?
„U čitelská profese je o vztahu k žákům, které učíme. Vztah 
nevzniká  v jedné hodině,  přetváří  se.  S  některými  to  jde 
snáz a s některými to trvá déle. Na každém vztahu se musí 
pracovat. Já věřím, že i když jsou určité konflikty, tak se je  
podaří vyřešit a najdeme společnou  cestu.“

Co studujete?
„Studuji  obor  učitelství  pro  základní  školy  a  to  obory 
přírodopis a chemie pro základní školy. 

Proč se vám líbí přírodopis?
„P řírodopis  jako  předmět  se mi  líbil  od  dětství.  Sbírala 
jsem různé přírodniny a nosila je domů. Líbí se mi z důvodu 
odpovědí, kdo vlastně jsem a odkud jsem přišla. Ukazuje mi  
krásy tohoto světa, které člověk v dnešní uspěchané době  
přehlíží,  ale které přece si  jen řeknou o svoji  pozornost.  
Příroda je tajemná kouzelnice, která ukazuje svá tajemství  
těm, kteří se dívají a dívat bychom se měli všichni.“

Co vás vedlo k tomu, vyučovat na této škole?
„Nabídka pana ředitele, který mě zkontaktoval. Částečný 
úvazek, který mám na této škole mi vyhovuje jak při studiu,  
tak mi dává vzácné poznatky i do mé práce.“ 

žáci 7.A

NAPSALI NAŠI ŽÁCI ...

MODRÁ A ŽLUTÁ
Během září  a  října  byla  naše  škola  obklopena  lešením, 
dokonce  nám  zalepili  i  okna.  Často  bylo  slyšet  zvuk 
vrtaček  a  zedníci  nám  nakukovali  do  oken.  Probíhalo 
zateplování školy a výměna oken. Měli jsme také možnost 
si  obtisknout  naše  ruce  do  vlhké  omítky.  Akce  se 
jmenovala  „Tlapkování“  a  natáčela  nás televize  Nova a 
Prima. Konečně  bylo lešení sundáno a objevila se krásná 
modrá a žlutá škola. Škola se nám moc líbí a je nám v ní 
dobře. 4.B

KUTINY 
aneb  podle  mnohých  spolužáků  adaptační  “horor”  žáků 
6.A, konaný ve dnech 15.10. – 17.10. 2008.
Tento seznamovací pobyt za přítomnosti psychologů měl 
své negativní i pozitivní stránky. Mezi ty negativní patřilo 
nedobré jídlo,  úděsné ubytování  v chatkách a nekonečná 
cesta  z Říkonína  do  Kutin.  Mezi  ty  dobré  patří  p.uč. 
František  Markus  a p.uč.  Lucie  Rozíková,  společné hry 
(Řev,  Hra  na  blbce,  Aljašský  baseball,  Pavoučí  síť, 
Evoluce  a Hra na  ovčáka a ovce)  a  hlavně,  že jsme se 
všichni víc sblížili. A o to vlastně šlo. Dát nás dohromady 
bylo přece smyslem tohoto pobytu.

Za 6.A Veronika Žáková

LOUČENÍ S PODZIMEM
Ve čtvrtek 6. 11. 2008 proběhly ve školní jídelně výtvarné 
dílny - tentokrát motivované podzimem. Mohli jsme si zde 

vyrobit lampiony, svícny a různé jiné podzimní dekorace. 
Na těchto dílnách bylo možno zakoupit také výrobky, které 
jsme pro  návštěvníky  akce vyrobili  v hodinách výtvarné 
výchovy.  A  to  například  obrázky,  bambulky,  plněné 
ozdobné  lahvičky,  přáníčka,  vitráže,  trička  a  drobné 
ozdoby.  K dispozici  byl  pro  hosty  také  stánek 
s občerstvením zdarma. Mohli jste zde dostat teplý čaj a 
zákusky,  které  připravily  paní  kuchařky  z naší  školy. 
Částku, kterou se podařilo vybrat, využijeme k financování 
adopce  našeho  Vincenta  Opundy  z Keni,  kterému 
sponzorujeme  vzdělání.  Konečná  částka  byla  vysoká, 
vybralo  se kolem 4 500 Kč.  Tato školní  akce „Loučení 
s podzimem“  byla  velmi  úspěšná,  návštěvníků  bylo 
opravdu  mnoho.  Byla  tu  velmi  příjemná  atmosféra  a 
účastníkům se zde jistě líbilo. Společně jsme si zpříjemnili 
jeden podzimní den a zároveň přispěli dobré věci.  

Za 5.A Nikola Chvátalová

VÁNOČNÍ LAŤKA
Vánoční  laťka  se  konala  16.12.2008.  Hlavní 
organizátorkou  byla  p.uč.  Ludmila  Oravcová.  Vánoční 
atmosféra byla dokonalá. Stromeček ozdobený barevnými 
světýlky a samozřejmě nechyběly ani vánoční koledy. Na 
prvních  místech  se  umístili:  Filip  Čech,  Tereza 
Klinkovská,  Martin  Sadloň,  Soňa  Černíková,  Alžběta 
Švehlová,  Daniel  Raus,  Hana  Lengálová,  Radek  Paták, 
Denisa Chmelíčková. 

8.A

Chtěli bychom ocenit pana školníka Šmerdu, že když nás ráno pouští do školy, tak se snaží usmívat, i když mu třeba do smíchu 
moc není. A druhého pana školníka Nováka, za nekonečné odklízení bílých vloček padajících z nebe(na nekonečných pláních 
před budovou školy na červeném traktůrku).



MIKULÁŠ POČTVRTÉ  
Vše probíhalo  hladce už od začátku,  když se naše třída 
sešla  brzy  ráno  ve  škole.  I  když  jsme  byli  všichni 
vyčerpaní,  protože jsme toho moc nenaspali.  Těšili  jsme 
se :). Asi  nejlépe (andělsky)  vypadala naše paní učitelka 
třídní,  která je na vstávání  zvyklá,  a byla  připravena na 
nesnadný  den  s našimi  maličkostmi.  Role  Mikuláše  se 
dobrovolně ujal Karel. 
Když byla hrozivě vypadajícími čerty nachystána technika 
a  andělé  připraveni  odebírat  zraněné  po  boji  s našimi 
pekelníky, mohli se začít vpouštět první odvážlivci. Když 
vstoupil první žáček do dveří a viděl před sebou tmu, tak si 
asi nejdříve myslel,  že vypadl proud. V zápětí  ale nastal 
moment překvapení a napadení zezadu. První odvážlivec 
byl  semknut  do  kleští  čerty,  kteří  si  nebrali  servítky  a 
nelítostně se po něm sápali. Žáček se naštěstí dostal rychle 
do  bezpečí,  ale  to  už  ostatní  vcházeli  do  dveří,  a  naše 
vrchní  velící  čtyř  hvězdičková  p.uč.  Kubáňová  přiběhla. 
Nelítostně  nám  oznámila,  že  ještě  takový  "bábovky" 
neviděla a že to není žádné strašení :-). Tak jsme přitvrdili 
a  začala  práce  naší  první  pomoci,  která  nevěděla,  koho 
dříve a koho později utěšit.
Když  už  byli  všichni  ve  třídách  a  na  chodbách  se 
rozhostilo vyučujícími tolik očekávané ticho, v rozhlase se 
ozval  úvod  Beethovenovy  písně  Osudová.  Všem  bylo 
jasné,  že  jsme  ještě  neskončili.  Potom se  začaly  linout 
z rozhlasového  reproduktoru  pekelné  zvuky  metalové 
skupiny Slipknot, po kterých všem šel mráz po zádech. A 
pak se ozval hluboký hlas,  který všem oznámil:  „Slyšte, 
slyšte, hlášení pekelného rozhlasu. Kolikátého dneska je? 
Kdo to neví, za pět hned. Připravte se na náš příchod. Vaše 
hříchy  budou  potrestány  a  vaše  duše  odevzdány.  Kotle 
žhavíme  už  od  včerejší  půlnoci  a  pytlů  máme  víc  než 
obvykle. Čekejte…“
Začali  jsme prvními  třídami,  kde jsme naháněli  opravdu 
hrůzu. Ale nakonec jsme všichni sundali masky a ukázali 
jsme naše pravé, deváťácké, andělské tváře a teprve potom 
si s námi byli ochotní naši prvňáčci zazpívat. Tak to šlo dál 
až  na  druhý  stupeň,  kde  to  postupně  začalo  skomírat  a 
v osmých třídách už jsme to jenom tak odbyli, protože žáci 
druhého stupně,  přestože chtěli, abychom je navštívili,  si 
toho evidentně nevážili.  
Poté  jsme  se  začali  chystat  na  pochod  do  Horákova. 
Nevypadali jsme zrovna jako normální školní výletníci, ale 
alespoň  jsme  pobavili  pár  kolem  jdoucích/jedoucích. 
Navštívili  jsme  Dům  s pečovatelskou  službou,  kde  nás 
vřele přivítali  a bylo  vidět,  že se na  nás evidentně  těší. 
Všichni už na nás čekali ve společenské místnosti, kde si 
s námi  všichni  ochotně  zapívali,  a  za odměnu  jsme  jim 
předali dárky od starosty. Také jsme jim ochotně pomohli 
spořádat delikátní perníčky.
Dále jsme navštívili  školku,  ve které nebylo zrovna moc 
přírůstků, takže jsme neměli ani moc práce. Všechny děti 
ochotně  slíbily, že budou papat obědy a potom si půjdou 
hajnout a dostaly odměnu.
Když jsme se vrátili do školy, bylo na nás vidět vyčerpání. 
Nejvíc  na naší  paní  učitelce,  která už z nás byla  značně 
otrávená.  Byla  ráda,  že  se  s námi  může  rozloučit  a  na 
chvíli se posadit. 
Tento  den bychom zhodnotili  kladně.  A  taky  jak jinak, 
když to byl náš poslední Mikuláš. Myslím, že za všechny

 z nás mohu říct, že jsme si to naposledy pořádně užili.
Tímto  bych  chtěl  poděkovat  mým  pekelným 
spolubojovníkům za čisté duše, andělům, kteří byli ochotní 
to  s námi  vydržet  a  hlavně  naší  p.uč.  J.  Kubáňové  za 
svatou  trpělivost  a  přísné  velení,  které  by  ji  záviděl  i 
brigádní generál. A také bychom chtěli našim nástupcům 
popřát  hodně  štěstí  při  vykonávání  tohoto  nelehkého 
úkolu. 

Za 9.A Otakar Machan

Očima 8.B
Před  vstupem  do  školy  jsme  si  nemohli  nevšimnout 
tmavého průchodu, kde byli schovaní čerti. Každou hodinu 
jsme potom se strachem a smíchem očekávali  Mikuláše, 
anděla a tlupu čertů. Když jsme,,probírali“ fyziku, dorazili 
k nám.  Nejprve  vešli  čerti  a  pak  i  Mikuláš  a  andělé. 
Někteří se báli a jiní smáli. Museli jsme jim zpívat a ještě 
se tvářit mile.

Očima 3.B
Všechno  začalo  v pátek  5.12.  ve  škole.  Do  školy  jsme 
procházeli pekelnou bránou. Ráno jsme vyráběli ozdoby – 
rybičky na stromeček. V 9 hodin přišel Mikuláš k nám do 
třídy. Vlastně ho přinesli čerti. Přišli také andělé. Zazpívali 
jsme  jim  všem  písničku,  čerti  nás  docela  vystrašili  a 
nakonec  jsme  společně  zpívali  písničku  „Láska  je  tu 
s nami“. Nakonec nám čerti dali perníčky.
A naše hodnocení?
… moc se mi to líbilo/Lucka, Matěj, Filip, Jirka/… bylo to 
bezva /Honza/… líbilo se mi to tak napůl /Kryštof/… byl 
to ten nejkrásnější den /Markéta/… líbilo se mi to, nakonec 
jsem se moc nebál /Ivo/… bylo to hezké /Adéla/… byl to 
krásný den /Pája/… líbilo se mi  to hodně,  ale bylo moc 
čertů /Sam/… líbilo se mi to hodně, ale trochu jsem se bála 
/Šárka/… bál jsem se, ale když jsme začali zpívat, začalo 
se mi to líbit /Dominik/
Všechno  tedy dobře dopadlo  a  už  se  těšíme  na  dalšího 
Mikuláše. 

Žáci 3.B.

Chtěli bychom ocenit paní uklizečky, že mají sílu po nás uklízet ten nikdy nekončící nepořádek (to byste se divili jak jsou ty  
školní chodby strašně dlouhé a co se kde všechno ve škole dá na různých místech najít:).

(C)Týna



MOKERSKÝ BĚH
Jako každý rok naše škola uspořádala Mokerský běh, který 
se už po třetí běžel na školním hřišti.  Kromě  běžeckých 
soutěží  podle  věkové  kategorie,  byly  nachystané  i  další 
zábavné  soutěže  pro  všechny  ostatní  (rodinný  let  na 
koštěti, hod na koš, navigace kamaráda „poslepu“, běh ve 
dvojici  a  pozpátku,  slalom mezi  kužely  s pingpongovou 
pálkou  a  tenisákem,  střelba  na  florbalovou  branku). 

Sportovního odpoledne se zúčastnilo 108 běžců, plus další, 
kteří  vyzkoušeli  ostatní  soutěže.  Bylo  pěkné,  že všichni 
zúčastnění běžci ze sebe vydali všechny síly a také to, že 
se  snažili  dokončit  závod  a  nevzdávali  to  předem.  Do 
plnění úkolů se nezapojili jen děti, ale také rodiče. Celou 
akci zakončila bohatá tombola, ve které každý mohl vyhrát 
pěkné ceny. 

Za trest za 8.B Radek Paták

Tohle se podařilo složit šesťákům v dějepise…no minimálně  stejně  dobré jako oslavné verše starověkých Egypťanů…a to 
každá dvojice skládala jeden verš (taky z nich rostou básníci…:)

Ó Nile, ó Nile, kouzelná řeko Egypta…

Řeka Nil má hodně sil, probudil ji Egyptský syn.
Nil, hlavní zdroj vody to byl. 
Ten, kdo u něj byl, tak si dobře žil.
Když se Nil zaplavil, bahno nám tím naplavil.
Do bahna dali semínka a vyrostla jim květinka.

Nil je super řeka, uchvátí nejen každého Řeka.
Vlévá se do Středozemního moře a stéká dolů po hoře.
Když zaplaví spoustu polí, tak to všechny hodně bolí. 
Nil 18 loktů katastrofu značí, celý Egypt náhle zničí.

Když bylo vody strašně moc, Egypt prosil o pomoc.
Hodně lidí pomáhalo a vody bylo zase málo.

Záplavy už nebyly, všichni lidé tančili.
Nil se někdy pěkně zvětší a hned všechno kolem zničí.

Nil je řeka plná vody, která teče tisíc let,
lidé u ní často sází a pak zase sklízí zpět.
Díky ní bohatou úrodu mají, každý den ji uctívají.
Bez ní by tu byla poušť a v Africe jenom spoušť.

Nile díky za vodu, vypěstujeme úrodu.
Ať obilí nám darem dáš, víme, že nás v tom nenecháš. 
Z úrody ti dáme půl, ať nad námi se nezvedne Mojžíšova 
hůl. 

To je konec naší básně, Nil si pořád teče krásně.

Je fajn, že si občas někdo uvědomí, 
co má doma…

báseň Jirky Eliáše z 6.A 

Největší poklad

Já mám mámu, hodnou mámu,
pomáhám jí podle plánu.

Vedle mého tatínka
je to super maminka!

Moje máma všechno svede,
zaslouží si modré z nebe.
Vždyť má srdce ze zlata,

a proto je bohatá.

S tátou nikdy nuda není,
všechno spraví v okamžení.

Hraje s námi pexeso,
pije kávu espreso.

Babičku mám na pohádky,
s dědou chodím do zahrádky.

Sestru honím po hřišti,
když ji chytnu - zapiští!

Všichni bydlí v mém srdíčku,
klape nám to na jedničku.

V každou denní hodinu
miluji svou rodinu!

A brzo bude jaro,  tak inspirace 
pro všechny zamilované…☺  

básnička od Michala 
Nevřivého z 8.A

... o lásce ...

Lásko moje jediná,
jaro už nám začíná,
Sluníčko nám svítí, 
rozkvétá i kvítí.

V létě kvetou růže, 
a mě naskakuje husí kůže.
Při pohledu na tebe
jsem celý bez sebe.

Na podzim listí opadává,
ale má láska k tobě zůstává. 
Hraje všemi barvami.
jak opadané listí na zemi.

Zima je mrazivá, 
tvá láska mě vždy zahřívá.
Tvůj otec na mě z okna huláká,
protože ti stavím sněhuláka.

Nevidím, neslyším,
hlavně že tě potěším.

Chtěli bychom ocenit paní uklizečky, že mají sílu po nás uklízet ten nikdy nekončící nepořádek (to byste se divili jak jsou ty  
školní chodby strašně dlouhé a co se kde všechno ve škole dá na různých místech najít:).

(C)Týna

(C)Týna



PUBERTA OČIMA OSMÁKŮ

kdybyste chtěli  vidět,  jak to s některými  „mlátí“  stačí  navštívit  schodiště  (nebo spíše prostor pod schodištěm:)… no mají 
(máme:) to někdy fakt těžké…puberta očima osmáků…

Jmenuji se Denisa, 
říkají mi Dendo,

nejsem vůbec nadšená, 
že dělám úkol tento. 

Školu zvládám v pohodě, 
nemám s ničím trápení, 

jen ta hrozná chemie, 
to je moje soužení. 

Jak mám poznat atomy, 
když je vůbec nevidím 

a o elektronech ani nemluvím.
Jedna věc mě ale trápí, 

je to výběr povolání. 
Když si špatně vyberu, 
tak si život…pokazím☺

Denisa Chmelíčková, 8.B

Já jsem holka, nejsem kluk,
já jsem vnučka, nejsem vnuk.

Každé ráno brzo vstávám,
Dobrým zprávám přednost dávám.

Umím kreslit, umím šít, 
když se směju je mi líp.

Mám ráda koně, mám ráda draky,
Már ráda gyros, cheesburger taky.

Mám komplikovanou osobnost,
když se cítím sama vyžaduji pozornost.
Přátelím se s tužkou, gumou i štětcem,

ráda se učím zajímavým novým věcem.
Mám sama sebe ráda, 

má rodina mi jistotu dává.
Verča Strmisková, 8.A

Jmenuji se Michal, 
protože jsem na svět spichal.
Pořád jsem jen řval, 
o jídlo se pral.
Den mám bílý, nebo černý, 
někdy je to se mnou perný.
Depresivní, náladový, 
s tou pubertou je to divný.
Jsem hubený a samá kost, 
řekl jsem toho o sobě už dost.

Michal Nevřivý, 8.A

Vendula mi říkají, 
ráda si čtu potají. 
Ráda tancuji a zpívám, 
zlé myšlenky někdy mívám.
Už jsem pár let v pubertě, 
na názor se mě radši neptejte!

Vendula Sadloňová, 8.B

Já jsem ten, 
jenž má svůj sen. 
Snad se jednou splní, 
i když je to jenom snění.
I když to dá hodně snahy, 
posunu si svoje prahy.
Doufám, že to přijde brzy, 
neúspěch mě totiž mrzí.

Jáchym Šrámek, 8.B

Krátké povídky žáků devátého ročníku vytvořené ve společenskovědním semináři začínající slovy
„Poslední člověk na světě sedí v pokoji a najednou někdo zaklepal…“ (zajímavé je srovnat příběhy holek a kluků:) 

Poslední člověk na světě sedí v pokoji a najednou někdo 
zaklepal. Člověk v pokoji se vystrašil a ihned zpod svého 
opasku  vytáhl  plně  nabitou  pistoli.  Klepání  se  ozvalo 
znovu.  Člověku  to  nedalo,  postavil  se,  natáhl  pistoli  a 
pomalu  postupoval  ke  dveřím.  Když  je otevřel  nemohl 
uvěřit vlastním očím.Ve dveřích stál přes tři metry dlouhý 
vesmírný pěšák. Člověk si ho se zaujetím prohlížel. Svou 
pistoli vrátil zpět za opasek. Pěšák byl napůl stroj a napůl 
člověk.  Měl  zbroj  z plechu  a  jedno  oko  kybernetické. 
Pěšák mu podal listinu,  na které byla  pozvánka,  na niž 
bylo  napsáno  „Nabízíme  vám  všem,  vyvrhelům, 
osamoceným  a  darebákům,  odpuštění  našeho  ničím 
neomezeného  vládce,  Císaře  Impéria.  Také  život  ve 
společnosti  nejuctívanějších  lidí  a  svobodu,  kdo  má 
zájem, ten ať se dostaví k vesmírné lodi.“ Člověk ucítil 
naději na svobodu a ne jen osamocený život. Ihned s touto 
nabídkou souhlasil a následoval vesmírného pěšáka. Když 
došli  k vesmírné  lodi,  musel  před  vstupem  na  palubu 
vyplnit formulář, že se zavazuje do služeb Císaře. Člověk 
prošel  tří  měsíčním tvrdým výcvikem a začal  válčit  na 
všech možných  planetách,  nikoliv  aby zvítězil,  ale  aby 
přežil  pro  další  bitvu.  Po  šesti  letech  bojů  bylo 

dobojováno a ti co přežili, dostali odpuštění od Císaře a byli 
přesunuti na mírumilovnou planetu, kde dožili svůj zajímavý 
život.

David Kučera

Poslední  člověk  na  světě  sedí  v pokoji  a  najednou  někdo 
zaklepal. Byla to Naděje. Stála tam v bílém šatu a kolem ní se 
rozlévala zář. Přišla k němu a říká: „Nemusíš být posledním 
člověkem  na  světě…stačí  jen  hledat.“  Pak  odešla.  A  zase 
někdo  zaklepal.  Byla  to  Chamtivost.  Byla  stará  a  ošklivá. 
„Teď  patří  všechno  tobě.  Můžeš  si  vzít  co  budeš  chtít. 
Všechno zlato světa, všechny diamanty a města.“ Člověk se 
nechal  zmámit  Chamtivostí.  Užíval  si  všech  radostí. Jídla, 
pití,  věcí a bohatství. Po čase ale zjistil,  že není šťastný. A 
pak si uvědomil, že nemá s kým se podělit o radost a lásku. 
Tak  začal  hledat.  Stálo  ho  to  mnoho  úsilí,  sebezapírání  a 
práce. Když však našel ženu, která byla pro něj tou nejhezčí 
na světě,  měl  tu největší radost, jakou kdy mohl mít. A tak 
zjistil, že vše co si myslel, že má cenu, není tak důležité, jako 
city  a  láska.  Těm  dvěma  se  narodilo  dítě,  takže  možná 
poslední nebyli.

Chtěli bychom ocenit všechny zástupce tříd na Žákovské radě, protože kdo nezkusil, netuší, jak je někdy těžké se domluvit.  
(společně, se třídou, s třídním a s ostatními na všem možném, nezapomenout kdy, kde a kam přijít a taky co s sebou☺)

(C)Týna



Kristýna Drápalová
Poslední člověk na světě sedí v pokoji a najednou někdo 
zaklepal. Přemýšlí, jestli se mu to jen zdálo, nebo opravdu 
někdo klepal. Zrovna vzpomínal na své přátele a rodinu. 
Vzpomínal na krásné chvíle a zážitky, které zatím za svůj 
život  prožil.  Šel  tedy celý znepokojený otevřít.  Pomalu 
otevíral  dveře, ale nikoho za nimi neviděl.  Měl  čím dál 
větší strach. Podíval se ještě jednou po okolí kolem domu, 
a když  se přesvědčil,  že tam nikdo  není,  rychle  zavřel 
dveře. Pro jistotu ještě zamknul všechny dveře a vrátil se 
zpátky do pokoje. Sedl si do křesla a začal o tom všem 
přemýšlet. Došel k závěru, že se mu to asi jen zdálo. Tolik 
si přál, aby nebyl na světě sám. A to bylo nejspíš příčinou 
toho, že slyšel klepání na dveře. 

Jana Rejnušová

Poslední  člověk  na  světě  sedí  v pokoji  a  najednou  někdo 
zaklepe. „Dále“, řekne člověk. Vstoupí Harry Potter. Člověk 
se  ptá:  „Co  tady  děláš“?  A  Harry  odpoví:  „Nechal  jsem 
všechny odčarovat pryč a už je nikdy nepřičaruji.“ „To teda 
přičaruješ  a  hned“,  řekne  člověk.  „Nepřičaruji“,  odpoví 
Harry. A člověk řekne: „Ty asi nevíš, kdo já jsem?“„To teda 
nevím“,  odpoví Harry a vytáhne kouzelnou hůlku. „Já jsem 
Samek, Lukáš Samek“.  „A co jako“, zeptá se Harry a drsně 
se podívá.  Člověk řekne:  „Okamžitě  je přičaruj“.  „Nikdy“, 
řekne Harry.  Člověk  se  tedy naštve  a  luskne  a v tu  chvíli 
Harry  všechny  přičaruje  zpět.  „RESPECT“ řekne člověk  a 
odejde.

Lukáš Samek

KŘESTNÍ JMÉNA NA NAŠÍ ŠKOLE

V jedné televizní pohádce zpívá malý rozumbrada písničku, že ... statistika nuda je, má však cenné údaje. Malých rozumbradů 
(a samozřejmě i velkých) máme ve škole celou řadu a nechybí nám ani nejrůznější statistické údaje. Podělit bychom se s vámi 
chtěli o ty, které se týkají křestních jmen. Tak pěkné počteníčko. 

V  naší  škole  se  učíme  od třetí  třídy  angličtinu  a nově  od  tohoto  školního  roku 
zájemci ze sedmého a osmého ročníku také němčinu. Podívejte se, jak nám to jde.
Englisch: Winter
The sun is not shining. The sky is blue and it is snowing.  
The wind is blowing and it is foggy. The boy is making a  
snowman. The snowman has got an orange carrot and old 
broom. He is wearing a blue sweater and black trousers  
and striped hat. The snow is on the  tree, too.

Lucka Syrovátková a Verča Blahová, 5.A

Deutsch:
Hallo.  Ich  heisse  Daniela.  Ich  wohne  in  Mokrá.  Ich  
komme aus der Tschechischen Republik. Ich bin 14 Jahre  
alt.  Meine  Lieblingsfarbe  ist  schwarz.  Meine  beste 
Freundin ist Venda. Ich spiele Fussball und Tennis gern.  
Ich  mag  Pizza  und  Rennen.  Ich  mag  Musik.  Meine 
Lieblingsnummer ist 8.  Daniela Chvátalová, 8.B

Chtěli bychom ocenit všechny zástupce tříd na Žákovské radě, protože kdo nezkusil, netuší, jak je někdy těžké se domluvit.  
(společně, se třídou, s třídním a s ostatními na všem možném, nezapomenout kdy, kde a kam přijít a taky co s sebou☺)

Ve 
škole

Chlapecká jména
Ve 

škole
Dívčí jména

15 Tomáš 13 Veronika
10 Jan 9 Michaela
8 Lukáš, Michal (Michael) 8 Barbora (Bára)
7 Jiří, Petr 7 Marie
6 Martin, 6 Lucie
5 David, Filip, Pavel 5 Adéla, Eliška, Markéta Tereza

4
Marek, Ondřej, Šimon, 

Vojtěch, Zdeněk
4

Jana, Kateřina (Katuše), 
Pavlína, Petra, Zuzana

3
Daniel, Dominik, Jakub, 

Miroslav, Patrik,
3

Aneta, Andrea, Anna, Hana, 
Karolína, Kristýna, Monika, 

Nikola, Sandra, Šárka, Nikola 
(Nicole)

2
Adam, Aleš, Kryštof, 

Libor, Lubomír, Matěj, 
Radek, Richard

2

Alena, Alžběta, Anežka, 
Denisa, Eva, Gabriela, Klára, 

Lenka, Natálie, Simona, 
Vendula

1

Alois, Antonín, František, 
Ivo, Jáchym, Jaroslav, 
Jindřich, Jonáš, Josef, 
Leon, Lubor, Luboš, 

Matouš, Nikola, Nikolas, 
Otakar, Radim, Radoslav, 
Radovan, Roman, Samuel, 

Tadeáš, Tristan, Tibor, 
Václav, Viktor, Vít, 

Vladimír

1

Aida, Alexandra, Alice, 
Bohuslava, Božena, Dana, 

Daniela, Darina, Helena, Ilona, 
Irena, Ivana, Iveta, Jaroslava, 
Jiřina, Květoslava, Ludmila, 

Magdalena, Marcela, Martina, 
Milena, Miloslava, Miluše, 

Miroslava, Niké, Olga, Pavla, 
Sára, Soňa, Šarlota, Tamara, 

Věra, Yveta

Kateřina řecké slovo,
líbí se všem velmi mnoho.
Krátké nohy, dlouhý vlas,
snad zalíbí se vám můj hlas.
Skáču, běhám, skotačím,
se vším si vždy vystačím.

Katka Lorencová, 8.A

Zdeněk, to je jméno mé,
líbí se vám, nebo ne?
Velatice, tam já žiju, 
s oblibou se často směju.
Dneska mi to hodně myslí, 
protože jsem jedl müsli.

Zdeněk Severa, 8.B

Jmenuju se Radek
a 21 března mám svátek.
22. února mám narozeniny,
bohužel jsou jen jedny jediný.
Každý den musím chodit do školy, 
samozřejmě kromě sobot a nedělí.

Radek Paták, 8.B

Já jsem prostě Sandra,
mrštná jako panda.
Ráda hraji ping-pong
silná jsem jak King-Kong.
Taky ráda plavu,
má přezdívka je Sanu.

Sandra Neveselá, 8.A



VÝZNAM JMEN

ADAM  znamená člověk,  pozemšťan (2x:  3.B,  4.A),  ADÉLA  znamená  bytost 
ušlechtilá, vznešených způsobů (5x: 1.A, 2.A, 3.B, 4.A – 2x),  AIDA  znamená bohatá 
(1.A),  ALENA  znamená  světlo,  pochodeň  (2x:  p. vychovatelka,  p. uklízečka), 
ALEŠ znamená  záštita,  pomoc  (2x:  8.A),  ALEXANDRA  znamená  obránce  mužů 
(2.A), ALICE  znamená bytost ušlechtilá, vznešených způsobů (1.A), ALOIS  znamená 
slavný  bojovník  (2.A),  ALŽB ĚTA  znamená  Bohu  zasvěcená  (2x:  4.A,  5.A), 
ANDREA  znamená odvážná,  statná (3x:  6.A,  8.A + p. učitelka),  ANETA  znamená 
milostná,  milostiplná  (3x:  6.A,  7.A,  8.A),  ANEŽKA  znamená čistá,  neposkvrněná, 
ctnostná (2x: 1.A, 4.A), ANNA  znamená milá, milostiplná, líbezná (3x: 1.A, 2.A, 8.A), 
ANTONÍN  znamená přední, vynikající (7.A), BARBORA  (BÁRA ) znamená cizinka, 
barbarka,  brepta  (8x:  1.A – 2x,  2.A,  4.A,  5.A,  6.A – 3x),  BOHUSLAVA  znamená 
Bohu  budiž  sláva  (p. učitelka),  BOŽENA  znamená  Bohem obdařená,  blahoslavená 
(p. učitelka), DANA  znamená soudkyně (p. uklízečka), DANIEL  znamená Bůh je můj 
soudce  (3x:  3.B,  7.A,  9.A),  DANIELA  znamená  Bůh  je  můj  soudce  (8.B), 
DARINA  znamená dáreček, dar (8.B),  DAVID  znamená miláček, náčelník (5x: 1.B, 
2.A,  5.A,  9.A – 2x),  DENISA znamená  Bohyně  vína,  božské  dítě  (2x:  2.A,  8.B), 
DOMINIK  znamená pán, pánův (3x: 1.B, 3.B, 7.A),  ELIŠKA  znamená můj  Bůh je 
přísaha (5x: 1.B, 3.A, 4.A, 8.A + p. kuchařka), EVA  znamená živá, životodárná, matka 
života (2x: 3.B + p. zástupkyně),  FILIP  znamená milovník koní (5x: 1.B, 3.B, 4.B, 
7.A,  8.A),  FRANTIŠEK  znamená malý Francouz (p. učitel),  GABRIELA  znamená 
Bůh je silný (2x:1.A, 8.B),  HANA  znamená milostiplná, něžná, líbezná (3x: 7.A + 2 
p. učitelky),  HELENA  znamená  světlo,  pochodeň  v temnotách  (p. kuchařka), 
ILONA  znamená  světlo,  pochodeň  (p. sekretářka), IRENA  znamená  mírumilovná 
(p. učitelka),  IVANA  znamená Bůh je milostivý  (9.A),  IVETA  znamená tisový luk 
(p. sekretářka),  IVO  znamená tis,  tisový  luk  (3.B),  JÁCHYM  znamená  Bohem 
vyvýšen (8.B), JAKUB  znamená ten, kdo se drží za patu nebo druhorozený (3x: 2.A, 
6.A., 7.A),  JAN znamená Bůh je milostivý, dar Boží (10x: 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 
4.B – 2x, 5.A, 6.A – 2x),  JANA  znamená Bůh je milostivý;  milostivý dar Boží (4x: 
8.A,  8.B, 9.A + p. učitelka),  JAROSLAV  znamená slavící  jaro,  slavný silou (6.A), 
JAROSLAVA  znamená slavící jaro, slavná silou (p. kuchařka), JINDŘICH  znamená 
pán, vládce domu (2.A), JIŘÍ  znamená zemědělec, rolník (7x: 3.B, 6.A – 2x, 7.A –2x, 
8.A   +  p.školník),  JIŘINA  znamená  zemědělkyně,  rolnice  (p. vychovatelka), 
JONÁŠ znamená  holub  (6.A),  JOSEF znamená  Bůh  přidá,  nechť  Bůh  přidá 
(p. ředitel),  KAROLÍNA  znamená král, muž, chlap (varianta jména Karel) (3x: 4.B, 
5.A, 7.A), KATE ŘINA  (KATUŠE ) znamená čistá, cudná, mravná (4x: 4.A, 4.B, 8.A 
+  p. učitelka),  KLÁRA  znamená jasná,  světlá,  slavná (2x:  1.B,  2.A), 
KVĚTOSLAVA  znamená  oslavována  květy  (p. uklízečka),  KRISTÝNA  znamená 
křesťanka  (3x:  5.A,  7.A,  9.A),  KRYŠTOF  znamená  nositel  Krista  (2x:  2.A,  3.B), 
LENKA  znamená  pochodeň,  světlo  (2x:  9.A  +   p. kuchařka),  LEON  znamená  lev 
(1.B),  LIBOR  znamená  libý,  líbezný  (2x:  3.A,  7.A),  LUBOMÍR  znamená 
mírumilovný,  milující  mír (2x:  1.A,  3.A),  LUBOR  znamená libý,  líbezný (1.B), 
LUBOŠ znamená mírumilovný (5.A),  LUCIE  znamená světlá,  zářící  (6x: 1.B, 2.A, 
3.B,  5.A,  6.A  +  p. učitelka),  LUDMILA  znamená  lidu  milá  (p. učitelka), 
LUKÁŠ  znamená pocházející z Lukánie (oblast v jižní Itálii) (8x: 1.A, 4.B, 6.A, 7.A, 
8.B – 2x, 9.A – 2x), MAGDALENA  znamená pocházející z Magdaly (město na břehu 
Genezaretského  jezera)  (1.A),  MARCELA  znamená  malá  bojovnice  (5.A), 
MAREK  znamená  bojovník,  válečník  (4x:  4.A,  4.B,  7.A,  9.A),  MARIE  znamená 
milovaná Bohem nebo moře hořkosti (7x: 1.B, 4.A, 4.B, 5.A – 2x, 6.A + p. uklízečka), 
MARKÉTA  znamená  perla  (5x:  3.A,  3.B,  4.B,  5.A,  8.A),  MARTIN  znamená 
bojovný,  zasvěcený  bohu  Martovi  (6x:  1.B – 2x,  5.A,  6.A,  8.A  +  p. učitel), 
MARTINA  znamená bojovná,  zasvěcená bohu Martovi  (1.A),  MATĚJ znamená dar 
Boží  (2x:  2.A,  3.B),  MATOUŠ znamená dar  Boží  (1.B),  MICHAL , 
MICHAEL  znamená  podobný  Bohu,  jako  Bůh  (8x:  1.A,  2.A,  4.A – 2x,  7.A – 2x, 
8.A – 2x),  MICHAELA  znamená podobná Bohu, jako Bůh (9x: 2.A – 2x, 6.A – 2x, 
7.A  –  2x,  8.B  –  2x,  9.A),  MILENA  znamená  milá,  milovaná  (p. kuchařka), 
MILOSLAVA  znamená slavná milostí, milá, klidná (p. učitelka),

Chtěli bychom ocenit všechny učitele za to, že nevzdávají výchovně vzdělávací proces přesto, že se postupně mění v papoušky 
(neustálým opakováním všeho dokola),  i  doma mluví hlasem, jako by mluvili  na třicet lidí a klepou někdy už i  na dveře 
vlastního kabinetu. Také jsou tak trochu kouzelníci, protože mají odcházet minutu před zvoněním z dozoru na schodišti, v tu 
stejnou minutu předávat pomůckářům pomůcky no a zároveň odcházet na další hodinu… co teprve když po nich ještě někdo 
něco potřebuje, nebo se potřebují třeba napít nebo vysmrkat ?...☺☺☺

Alda, Alex, Aleš,
tohle není faleš.
Je to super jméno,
komu je to jedno?
Jedno ti to nesmí býti, 
neboť pomoc nabízím ti.
Mám to ve svém jméně,
kdo chce být můj kámoš, ke mně.

Aleš Svícenec, 8.A

Já jsem Lukáš Rotrekl, 
rád bych někdy utekl.
Když se mi nic nedaří, 
poznámka to zavaří.
Tak to byla báseň o mě,
popsal jsem se velmi skromně.

Lukáš Rotrekl, 8.B

Já jsem Vojta Eliáš, 
Na boj to mám ještě čas.
Pro vojsko jsem stvořený,
Pro airsoft jsem zrozený.
Musím se však ještě cvičit
A do školy se bohužel učit.

Vojta Eliáš, 8.B

Jmenuju se Gába, 
říkají mi Al Hába.
Je mi 13 let,
a objevuji svět.
Čtu si ráda horory, 
to jsou moje motory.

Gábina Patáková, 8.B

Jmenuji se Michaela,
která by se učit měla.
Fyzika je pro mě věda,
čeština, ó běda.
Čtení to jsou pro mě muka,
už ať mám kluka.
Devátá třída se kvapem blíží,
prvňáčci k nám míří.

Michaela Ftačníková, 8.B

Jmenuji se Janička,
jak to chtěla moje matička.
Mám veselou povahu,
každý den se směju,
někdy ani nevím čemu.
Nejraději bych celý den,
v teple u moře ležela jen.

Jana Brzobohatá, 8.A



Chtěli bychom ocenit všechny učitele za to, že nevzdávají výchovně vzdělávací proces přesto, že se postupně mění v papoušky 
(neustálým opakováním všeho dokola),  i  doma mluví hlasem, jako by mluvili  na třicet lidí a klepou někdy už i  na dveře 
vlastního kabinetu. Také jsou tak trochu kouzelníci, protože mají odcházet minutu před zvoněním z dozoru na schodišti, v tu 
stejnou minutu předávat pomůckářům pomůcky no a zároveň odcházet na další hodinu… co teprve když po nich ještě někdo 
něco potřebuje, nebo se potřebují třeba napít nebo vysmrkat ?...☺☺☺



MILUŠE  jméno znamená milá, milující, milovaná (p. kuchařka),  MIROSLAV  znamená slavící mír, mírumilovný (3x: 3.A, 
9.A – 2x), MIROSLAVA  znamená slavící mír, mírumilovná (3.A), MONIKA  znamená bohyně, rádkyně (3x: 3.A, 6.A, 9.A), 
NATÁLIE  znamená  narozená  v den  Kristových  narozenin,  dítě  vánoc  (2x:  1.B,  7.A),  NIKÉ  znamení  vítězství  (5.A), 
NIKOLA ,  NICOLE  znamená vítězka nad lidem (4x: 1.B, 2.A, 5.A),  NIKOLA ,  NIKOLAS  znamená vítěz  nad lidem (1.A, 
9.A),  OLGA  znamená svatá, spásu přinášející (p. učitelka),  ONDŘEJ znamená mužný, statný,  odvážný (4x: 1.A, 1.B, 4.B, 
5.A),  OTAKAR  znamená  majetek  střežící  (9.A),  PATRIK  znamená  patricijský,  urozený,  šlechtický  (3x:  4.A, 6.A,  9.A), 
PAVEL  znamená  malý,  přeneseně  skromný  (5x:  2.A,  5.A,  7.A,  9.A – 2x),  PAVLA  znamená  malá,  přeneseně  skromná 
(p. vychovatelka),  PAVLÍNA  znamená malá,  přeneseně  skromná  (4x:  1.A,  3.A,  3.B,  5.A),  PETR znamená skála,  kámen, 
skálopevný (7x: 1.B, 2.A, 4.A – 3x, 5.A, 9.A),  PETRA znamená skála, kámen, skálopevná (4x: 4.B, 7.A, 8.A + p. učitelka), 
RADEK  znamená  radostný,  radující  se  (2x:  6.A,  8.B),  RADIM  znamená  ten,  kdo  má  rád  mír;  radostný  (7.A), 
RADOSLAV  znamená  radost  slavící  nebo  dbalý  slávy  (3.A),  RADOVAN  znamená radost  přinášející,  radující  se  (7.A), 
RICHARD  znamená mocný, silný vládce (2x: 1.A, 3.A),  ROMAN  znamená římský, Říman (p. učitel),  SAMUEL  znamená 
jméno  Boží (3.B),  SANDRA znamená  ochránkyně  mužů  (3x:  2.A,  8.A,  8.B),  SÁRA znamená kněžna,  vznešená  (1.B), 
SOŇA znamená moudrá (4.B), SIMONA  znamená slyšící, naslouchající (2x: 1.B, 4.B), ŠÁRKA  znamená horský hřbet, návrší 
(3x:  1.B,  3.B  +  p. učitelka),  ŠARLOTA  znamená muž,  chlap  (varianta  jména  Karel)  (1.B),  ŠIMON znamená  slyšící, 
naslouchající (4x: 1.A, 2.A, 3.A – 2x),  TADEÁŠ znamená chvála Boha, odvážný (1.B),  TAMARA  znamená datlová palma 
(5.A),  TRISTAN  znamená  vřava,  rozruch  (3.A),  TEREZA  znamená  pocházející  z ostrova  Thery (v  Egejském moři)  (5x: 
4.B – 2x,  6.A – 2x,  8.A),  TIBOR  znamená  čestně  bojující  (9.A),  TOMÁŠ ,  THOMAS  znamená  dvojče  (15x:  1.A,  3.A, 
4.A – 3x, 4.B, 5.A – 2x, 7.A, 8.A, 8.B – 2x, 9.A – 3x), VÁCLAV  znamená více slavný (4.B), VENDULA  znamená více slavná 
(2x: 5.A, 8.B),  VĚRA znamená víra (vedoucí školní jídelny),  VERONIKA  znamená nositelka vítězství (13x: 1.B, 2.A -2x, 
3.A,  4.B,  5.A  -3x,  6.A  -2x,  7.A,  8.A,  8.B),  VIKTOR  znamená  vítěz  (4.B),  VÍT  znamená  živoucí,  veselý  (9.A), 
VLADIMÍR  znamená vládce míru, vládce světa, velký vládce (6.A), VOJTĚCH znamená útěcha vojska, těšitel voje (4x: 1.B, 
2.A,  3.A,  8.B),  YVETA  znamená  tisový  luk  (8.A),  ZDENĚK  znamená  zde slavný;  vytvořil  slávu  (4x:  1.A,  7.A,  8.B + 
p. školník), ZUZANA  znamená lilie (4x: 1.B, 3.A, 4.A + p. učitelka).

NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA HLAVOLAMU?
Komu pat ří?

Kdo je to…p řed pár lety?

A kdopak 
je tohle?

Vyhodnocení hádanek z minulého kola:  něžná ruka patří paní učitelce Lucii Rozíkové a v pruhovaném tričku se evidentně  
ráda ☺  před „pár lety“ fotila paní učitelka Jana Kubáňová 



Co je to?

Vyhodnocení hádanek z minulého kola:  něžná ruka patří paní učitelce Lucii Rozíkové a v pruhovaném tričku se evidentně  
ráda ☺  před „pár lety“ fotila paní učitelka Jana Kubáňová 



„ALKOHOL A MY“
V prvním čísle našeho časopisu jsme uveřejnili  výsledky 
dotazníkového  šetření  Já  a  cigareta,  kdy  nám  dotazník 
vyplnilo  175  žáků  čtvrtých  až  devátých  tříd.  Jen  pro 
připomenutí: cigaretu nikdy nezkusilo 81 žáků; ochutnalo, 
ale dále nekouří 57 žáků a za kuřáky se označilo 37 žáků.
Letos jsme se rozhodli  podívat,  jak to vypadá u nás ve 
škole s jinou návykovou látkou, alkoholem. Dotazník byl 
vytvořen  podle  návrhů  deváťáků  ve  společenskovědním 
semináři  (jsou  to:  Kristýna,  Iva,  Janča,  Monča,  Míša, 
Lenka, Marek, Mirek Č., Lukáš S., Petr N., David Koš., 
Tom K.,  David  Kuč.).  Tito se rovněž podíleli  i  na jeho 
vyhodnocování,  což  nebyla  vůbec  lehká  práce.  Takže 

velké  díky.  Celkem dotazník  vyplnilo  205 žáků  (z  toho 
kratší verzi 110 dětí z druhé až páté třídy a delší verzi 95 
žáků šesté až deváté třídy). No a jak to všechno dopadlo?

VĚTŠINA ODPOVÍDAJÍCÍCH OCHUTNALA ALKOHOL V MÉN Ě NEŽ DESETI LETECH, NABÍDLI JIM HO 
RODIČE NEBO JINÍ PŘÍBUZNÍ A BYLO TO VE V ĚTŠINĚ PŘÍPADŮ PIVO.

17  odpovídajících  z druhého  stupně  někdy  z alkoholu 
zvracelo, 18 jich zažilo kocovinu (abstinenční příznaky po 
požití  alkoholu  -  nevolnost),  17  z nich  někdy  rodiče 
přistihli opilé, v šesti případech je potrestali (vynadali mi,  
seřvali  mě,  dali  mi  zaracha,  nesměl  jsem  chodit  ven,  
zakázali  mi  počítač,  zakázali  mi  všechno  možné),  16 

odpovídajících si nedovede představit  dobrou oslavu bez 
alkoholu.  46  odpovídajících  se  pokoušelo  alkohol 
zakoupit,  ve 24 případech nebyli  úspěšní,  12 uvedlo jak 
kdy  a  v 10  případech  jim  alkohol  prodali.  Nejčastěji 
z nápojů se konzumovalo pivo, dále víno, a na třetím místě 
tvrdý alkohol. 9 žáků uvedlo, že pijí jakýkoli alkohol.

A CO VŠECHNO ČLOVĚKA NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE ALKOHOL? 
Volné asociace třídy 7.A. Celotřídní pětiminutová práce, a je toho opravdu hodně. Co myslíte, je to dobře nebo špatně?

KAMARÁDI,  sklenice, škopek, pivo, víno, panák, cigára, 
DEPRESE,  meducínka,  vitamíny,  opilec,  lék,  hnus, 
pomoc,  SRANDA, zdraví, nemoc, smrt, chuť, odpočinek, 

vůně, práce, úleva, koňak, slíva, slivka, Božkov, Gambáč, 
OSLAVA,  šťáva,  voda,  Kozel,  pivovar,  koktejl, 
HOSPODA, RVAČKA, vražda, slavnost, chmel, myslivec, 

Chtěli bychom ocenit všechny ty, kteří přispěli do naší básnické soutěže. A to třídu 5.A za největší počet básniček, druháky za 
výstižné  nejkratší  básničky  a  pouhé  dvě  přispěvatelky  z druhého  stupně  Veroniku  Strmiskovou  z 8.A  a 
Kristýnu Drápalovou z 9.A.

1. stupeň

jak 
často 

alkohol 
požíváš 

jen zkusil/a 42

s kým

s kamarády 22

jen slavnostně 31 s rodiči 33

jednou týdně 4 s kýmkoli 3

několikrát týdně 0 sám/a 2

2. stupeň

jak často 
alkohol 
požíváš

jen zkusil/a 21

s kým

s kamarády 35

jen slavnostně 53 s rodiči 27

jednou týdně 8 s kýmkoli 11

několikrát týdně 2 sám/a 2

kde ho 
konzum

uješ

doma 36
jak 

alkohol 
získáváš

od rodičů 37

venku 15 doma tajně 2

u kamarádů 11 od kamarádů 31

na diskotéce 13 koupím si ho 10

věk
počet 

odpovídajících
pohlaví

ochutnal/a 
někdy alkohol

požíval/a 
alkohol na 
letošního 
Silvestra

někdy 
se 

opil/a

7 - 8 let 27
14 dívek 12 10 1

13 chlapců 10 4 0

9 - 10 let 55
27 dívek 14 8 1

28 chalpců 22 13 1
11 - 12 

let
28

16 dívek 13 5 2
12 chlapců 12 7 2

12 - 13 
let

50
24 dívek 19 15 6

26 chlapců 22 15 13
14 - 15 

let
45

21 dívek 20 17 8
24 chlapců 24 15 13

dívky 102 78 55 18
chlapci 103 90 54 29
celkem 205 168 109 47

(C)David Košina, 9.A



číšník, otec, příbuzný, mamka, tequila, dům,  SILVESTR, 
chata,  narozky,  ožrala,  akce,  diskotéka,  Energy  Zone, 
nuda,  dundání,  bumbání,  halucinace,  OTRAVA,  kecy, 
prachy,  rakev,  játra,  příjem,  hostina,  pěna,  škola, 
SMUTEK,  láska,  svatba,  sebevražda,  hrob,  přátelé, 
potomek, smrad, pach, sud, barel, cisterna, výpar, vývar, 
whisky,  DROGY,  jed,  placatka,  žízeň,  pitíčko,  chuť, 

chuťovka,  štamprla,  Velikonoce,  Vánoce,  prázdniny, 
dovolená,  KOCOVINA,  housepárty,  šampáňo,  ex,  sex, 
Zámeček, kapačky, zima, ZÁCHYTKA, švestky, policajti, 
taxi,  bezdomovci,  NEHODY,  mikrospánek,  blahobyt, 
paralen,  česnečka,  alpa,  MOZEK, kastl,  obchod,  trafika, 
líh, ZKLAMÁNÍ

KDYŽ UŽ JSME U TOHO ALKOHOLU, TAK JEN PRO P ŘIPOMENUTÍ:
(převzato z metodiky manželů Janíkových Alkohol a drogy)

Možné krátkodobé účinky alkoholu: zpomalené reakce na 
prostředí, zpomalené reflexy, snížená koordinace, snížená 
schopnost jasně myslet, postižená paměť, zvracení, poru-
chy vidění, zvýšené riziko nehod, problém s chůzí či udrže-
ním se na nohou, ztráta vědomí, hluboké bezvědomí, smrt

Možné  dlouhodobé  účinky  alkoholu: závislost  
(alkoholismus), přechodné ztráty paměti („okna“), cirhóza 
jater,  poškození  mozku,  poškození  nervového  systému,  
srdeční  choroba,  podvyživenost,  zkrácená  délka  života, 
úmrtí  zapříčiněná  nehodami  souvisejícími  s alkoholem 
(autonehodami…)

Chtěli bychom ocenit všechny ty, kteří přispěli do naší básnické soutěže. A to třídu 5.A za největší počet básniček, druháky za 
výstižné  nejkratší  básničky  a  pouhé  dvě  přispěvatelky  z druhého  stupně  Veroniku  Strmiskovou  z 8.A  a 
Kristýnu Drápalovou z 9.A.



PROČ LIDÉ POŽÍVAJÍ ALKOHOL?
Na  otázku  „Proč  lidé  podle  mého  názoru  požívají 
alkohol?“ byly tyto odpovědi:
chutná jim, oslavují, chtějí se bavit, mají na to chuť, patří  
to ke zvykům, je pak větší sranda, potřebují se rozptýlit,  
uvolnit,  pro  radost,  mají  žízeň,  chtějí  se  zahřát  nebo 
ochladit
No a nebo také:
aby se uklidnili, cítili se dobře, mají depku, mají blbej den,  
volají  o pomoc, ztratili  smysl života, ztratili  svoji  lásku,  
jsou psychicky na dně, je jim zle, něco si vyčítají, něco se  
jim nepovedlo,  mají  problémy (smrt  blízkého,  nešťastná  
láska), někdo jim ublížil, jsou ve stresu, chtějí zapomenout,  
zapíjejí žal, postihlo je nějaké neštěstí

A po delší době:
jsou závislí,  ztratili  nad sebou kontrolu,  jsou alkoholici,  
nevědí, kdy mají dost, neudrží se,
jsou nešťastní, hloupí, nemocní, nervózní, zoufalí, nervní,  
mají vztek
A časté důvody dětí školou povinných:
jsou s kamarády, kteří pijí, chtějí být zajímaví, dokazují si  
něco, chtějí  se předvést  před kamarády, závodí, kdo víc  
vypije,  někdo je  nutí,  jen  tak,  nevědí  co chtějí,  nudí se,  
nemají co dělat
Velmi  často se objevovala odpověď  “myslí  si,  že jim to  
pomůže“. CO VY, TAKÉ SI TO MYSLÍTE?  

Na 

otázku proč požíváš alkohol byla odpověď často vynechána, ale někteří se pokusili nám (a také sobě) – odpovědět: 
chutná mi to, je to lék, chci to zkusit,  na zahřátí, na dobrou náladu, pro zábavu, větší sranda, abych se uvolnil, odvázal,  
nestyděl, když mám depku, když kamarádi tak já taky, abych zapadl, aby mě ostatní brali, nabídli mi, je to dobré, abych byl  
drsný, holky jsou pak přitažlivější,  baví mě to, když mám trému, zahnat smutek, chci zabít nudu, pro dobrý pocit, chci se  
pobavit, něco důležitého oslavit

Na otázku, zda-li  je požívání alkoholu zdravé, odpovědělo 185 žáků,  že NE. Na otázku, od kolika let může člověk podle 
zákona požívat alkohol, odpovědělo správně 170 žáků… Takže pro těch 35, kterým se to nějak popletlo: JE TO OD 18 LET! 

Jak to, že podle dotazníku někteří odpovídající požívají alkohol dokonce pravidelně? A situace ve společnosti je taková, jaká 
je? Pokud byste se chtěli o svůj názor podělit s ostatními a zkusit na tuto otázku odpovědět, můžete napsat krátkou úvahu a 
vhodit  do schránky důvěry.  Doufám,  že všichni  víte,  kde ji  najdete:)  A skončíme  větou,  kterou někdo připsal  na konec 
dotazníku:. „Už nepiju, nestojí to za to. Jsem abstinent.“ CO VY NA TO?

Jana Kubáňová, Školní metodik prevence

Chtěli bychom ocenit paní kuchařky za to, jak nám dobře vaří, protože přes to, že se někdy tváříme, tak nám to často fakt  
chutná (no a hlavně po sobě nemusíme umývat nádobí:). 

(C)Mirek Vašulín, 9.A

(C)Dan Myča, 9.A

(C)David Košina, 9.A

(C)Pavel Vaněk, 9.A

(C)Tibor Čáslava, 9.A



Vytvořila se svou třídou p.uč. Zuzana Vojtěchová, kterou tímto domů moc zdravíme. 
(Stejně jako p. uč. Lenku  Minxovou s Aničkou, p.uč. Michaelu Cenkovou a Bětkou a p.uč. Pavlu Kozumplíkovou s Nelčou a Markétkou☺.)

Chtěli bychom ocenit třídy 5.A a 4.A, které jako jediné dodaly dobrovolný úkol nazvaný školní nej.
TŘÍDNÍ NEJ NEJ NEJ 5.A Nejpočetnější třída 5.A :), Miss a nejoblíbenější holka Verča Ch., Missák a nejmrštnější kluk  
Marek D., nejoblíbenější kluk a nejvtipnější David B., nejdelší vlasy Tamara H., nejnižší váha Niké K., nejmrštnější holka  
Verča B., nejmenší a nejhezčí  očí  Betty B., nejvyšší a nejchytřejší Maruška Z., nejukecanější a nejuřehtanější Pavlína R.,  
nejstarší Ondra F., nejmladší Verča L., nejtišší Marcela D., nejlepší učitelka p.uč. Studená a dvoje dvojčata k tomu – holky 
Chvátalovy a kluci Fidrmucovi
NEJ NAŠÍ TŘÍDY 4.A  Nejstarší je Patrik K., nejmenší a nejchytřejší Áda R., nejukecanější Bety Š.,  nejmladší Eliška K.,  
nejvyšší Anežka Z., nejsportovnější Tom S., a Tom N.

Náš  dům Sportovců  má 
ozdobné  oči,  a  když  svítí 
sluníčko  září  jako  hvězda. 
Dům je útulný. Obývací pokoj 
je spíše  do zelena,  splývající 
s žluto,  modro,  zeleným 
pokojíčkem.   v pokojíčku 
bydlím  dohromady  s dvěma 
bratry.  Kuchyně  je  menší 
místnost. 

Alžběta Švehová

MŮJ 
DŮM

IV.A
Můj Dům  rýmu,  obývají 
rýmující  se  jména:  Jana  - 
Anna,  Jan a já mu to pěkně 
kazíme.  Číslo  domu  je 
magické číslo 73, protože nej. 
číslo  naší  rodiny  je  37.  Ale 
jedno  mě  na  něm  štve  - 
schránka - už mi ukousla prst.

Tomáš Neuer

Můj  dům se jmenuje U šesti 
růží. Jmenuje se tak proto, že 
se  naše  rodina  jmenuje 
Růžičkovi. Je to zvláštní dům, 
není  jako  jiné  domy.  Je  to 
zvěřinec. Dupe se tam, skáče, 
řve,  nadává  a  hubuje.  To 
všechno  vychází  od  nás, 
rodiny  Růžičkové.  To  není 
normální dům!!!

Adéla Růžičková

Můj  dům  Modráček 
s červenou čepicí  je veselý, 
zpívavý  a  někdy  rozlobený. 
Má  krásně  sytou  červenou 
barvu střechy, nádherná okna 
s voňavýma  kytkama  a 
ukecanýma  dveřma.  Má  i 
vrata,  která  jsou  tichá,  ale 
někdy zlobí.

Majka Bednářová

Dům  Eva  je velmi  tichý,  ale 
někdy  je  až  moc  hlasitý. 
Někdy  je  veselo  a  někdy 
smutno. Okny se dívá a vraty 
mluví. Je v ní teplo jako v ráji 
a o světlo není nouze. Má tvar 
čtverce  a  je  malá,  rodinná, 
žlutá.  Má  moc  velkou 
zahradu,  dvůr  a  kůlnu.  Moc 
se mi v ní líbí.

Zuzka Křížová

V našem  Zvířecím domě  je 
hodně  zvířat.  Je to panelový 
dům,  zvaný  věžák.  Je  to 
nejvyšší dům v Mokré. Tento 
dům si zpívá Madonu a Evu 
Farnou.  Často  hraji  i  na 
flétnu.

Eliška Korityáková

Můj  dům se  jmenuje Majkl 
hall. Je  to  malá  hala.  Má 
jeden bok růžový. Ze zadu je 
vidět  bílý  komín.  Byla 
postavena před 40 lety. Před 5 
lety  byla  zateplena.  Před 
rokem  byla  vyměněna  okna. 
Má  číslo  196.  Dům  má 
zahradu.

Michal Puk

Můj  dům  se  jmenuje 
Sluníčko a křičící chlap.  Je 
žlutý  a  furt  se  pod  náma 
křičí.   Má  číslo  317.  Okna 
jsou  čtvercová  a  plastová. 
Jsou zde 4 patra.

Adam Novotný

Ranč u želv je hodně vysoký 
dům.  Má  šedou  barvu,  je 
velký  a  máme  v něm  12 
místností.  V  noci,  když  je 
rozsvíceno vevnitř, zvenku to 
vypadá strašidelně. Okna jsou 
jako  oči  a  dveře  jsou  jako 
ústa.  Naše  zahrada  je  velká 
asi  2  km  a  vede  přímo  do 
lesa.
Thomas Kenneth Gerken

Nás dům U čtyřech kopečků 
je  bílý  a  má  dva  balkóny. 
Dveře  jsou velké,  střecha  je 
vodorovná,  zábradlí 
zelenohnědé.  Máme  bílý 
pokoj. Můj dům číslo 323 je 
hodně hlučný.

Patrik Kopecký

Můj  dům  Winx  je  velký, 
hezký a veselý. Mám ho ráda 
a  je  mi  v něm příjemně.  Má 
spíše velkou zahradu, na které 
rostou  překrásné  květiny. 
Jsem v klubu Winx, a proto i 
můj  purpurofialový  dům 243 
se tak jmenuje.

Adéla Chalupová

Můj dům se jmenuje Veselý, 
protože  se  směje.  Je  žlutý, 
okna koukají jako oči. Občas 
si zazpívá a zahraje. Pořád se 
směje, protože je v něm živo.

Petr Strejček

Můj  Bílý  dům  je  docela 
velký  a  hezký.  Má  dvůr 
s trávníkem.  Můj  pokoj  je 
malý, ale moc veselý. Je plný 
barev s velkým psacím stolem 
a postelí. Moc se mi můj dům 
líbí.

Katka Košinová

Můj dům se jmenuje Zelenka 
pro  svou  zelenou  barvu.  Je 
vysoká a má hezká okna. Má 
čtyři  patra.  Zelenka  je 
prostorná a hezká.  Večer spí 
a ráno vstává.

Barbora Neveselá



ŽÁKOVSKÁ RADA
Tak  to  jsme  my,  zástupci  jednotlivých  tříd.  Dohromady  tvoříme  Žákovskou  radu,  společně  se  scházíme,  diskutujeme, 
hlasujeme, povídáme si, hrajeme hry a spolupracujeme na tvorbě našeho půlročníku.
Všechny vás zdravíme a přejeme vám, aby druhé pololetí bylo stejně fajn jako to první. Nebo třeba ještě lepší☺ 

Letos jsme se sešli v této sestavě:

Eliška a Šimon za 3.A Honza a Lucka za 3.B Zuzka a Tom za 4.A

Terka a Peťa za 4.B Nikola a Marek za 5.A Lukáš a Verča za 6.A

Tonda a Jirka za 7.A Peťa a Katka za 8.A Jáchym a Denisa za 8.B

Iva a Ota za 9.A Jana a Petra za učitele

Tádydádydádydí…a to je konec přátelé☺☺☺☺…Díky všem, kteří se jakkoli podíleli na dokončení tohoto čísla, a nebylo nás 
málo. Dokonce si ho už i tiskneme a vydáváme sami, tak moc jsme šikovní. A připomínáme: jakékoli příspěvky, nápady či 
náměty zasílejte na adresu  kubanova@zs.mokra.cz nebo  bauerova@zs.mokra.cz. A nebo se za námi stavte do kabinetu 
dějepisu. Rádi vás uvidíme a s nějakým dobrým nápadem na… ještě radši☺ 
Pře(pro)žijte druhé pololetí a (s)mějte se co nej. Za celou naši školu, Žákovskou a radu a redakci našeho časopisu se loučí:

Jana Kubáňová a Petra Bauerová


