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Nazdárek - kašpárek školáci  ☺. Nemožné se stalo skutkem a je tu již čtvrté číslo našeho školního půlročníku. Čtyři jsou třeba listy 
čtyřlístku, roční období, roky povinné školní docházky na druhém stupni, nebo „dostatečná“ v žákovské knížce… Blíží se konec školního 
roku, tak vám přejeme, aby vaše vysvědčení bylo v úplně nejhorším případě alespoň dostatečné :-). No a tradičně pěkné počteníčko nejen 
těm školou povinným. Ale úplně všem, kterým se dostane naše veledílo do rukou…                                                                     Vaše redakce   ☺  

DOPIS Z AFRIKY

Tak  jsme  se  konečně  dočkali!  Koncem  února  dorazila  první 
zásilka od našeho malého Vincenta. No, i když zase tak malý už 
není. Jen se podívejte na fotku, jak nám kluk vyrostl.  Ale zpět 
k obsahu obálky. Kromě  fotky, obrázku a dopisu tu bylo i jeho 
první vysvědčení. Nejsou však na něm známky, jak jsme zvyklí 
z naší školy, ale děti v Keni jsou ve vyučování bodovány. Nejvíce 
jich může dostat 100 – to je taková naše jednička s hvězdičkou. 
Tu  dostal  Vincent  z angličtiny.  Je  vidět,  že ho baví  a  jde mu. 
Špatně si nevedl ani ve čtení, dostal 90 bodů. Trošku horší je to 
v matematice,  „místní“  prvouce  a  v  psaní.  Nejhůře  je  na  tom 
s aktivitou. (Že by podobnost s mnohými žáky naší školy☺.) Asi 
se ještě ve škole pořádně „neotrkal“. Ale to nevadí. I u nás máme 
školáčky, kteří tu ruku nezvednou a nezvednou. Podle hodnocení 
pana  učitele,  nebo  paní  učitelky  “je  dobrý“  -  he  is  good☺ a 
postupuje do dalšího trimestru. Hurá!
Dopis, který přišel v angličtině, nepsal Vincent (ten se psát teprve

 

začal učit a stejné je to i s angličtinou), ale jeho maminka. Moc nám 
děkuje a představuje sebe, manžela i ostatní Vincentovi sourozence, 
kterých  má  celkem  sedm.  Píše,  že  bydlí  v malé  vesnici  Vyenba, 
nedaleko města Kisumu a živí se prací na farmě. 
Také je zvědavá, jak se mají a co dělají děti na naší škole. 
V červenci Vincent zase ukončí školu a během srpna si bude užívat 
prázdnin, stejně jako děti u nás. Tak ať jsou super Vincente, hodně 
štěstí a v září spolu s našimi dětmi zase do školy.

 

FANTÁZIE SE HLÁSÍ
Školní rok se chýlí ke konci a tak i naše zájmové kroužky ukončily 
činnost. Letos se nám podařilo otevřít nejen rukodělné TLAPKY a 
KOČKY  tak  jako  v loňském  roce,  ale  nabídku  jsme  obohatili  o 
KERAMICKÉ tvoření, které se setkalo s velkým zájmem jak dětí, tak 
zejména rodičů. Našich šest keramických kroužků navštěvovalo přes 
60  zájemců  z řad  dětí  školou  povinných,  ale  i  maminek  s dětmi. 
Mimo to se naše nabídka rozšířila i pro předškolní děti z MŠ Mokré a 
MŠ Velatice.  Školní  děti  si  také  mohly  vyzkoušet  práci  s hlínou 
v hodinách výtvarky  a to  výrobou dárečků  na Vánoce a  tvořením 
velikonoční  dekorace.  Naše  spolupráce  se  ZŠ  Mokrá  se  úspěšně 
rozvíjí  a  tak  i  v příštím školním roce se  můžete  těšit  na  nabídku 
zájmových rukodělných i keramických kroužků. 
A  na  to,  jak  nejen  dětí  tvoří,  se  koukněte  na  adrese: 
www.mokretlapky.rajce.net Přejeme  všem  hezké  prázdniny,  plné 
krásných  zážitků.  Nashledanou  při  zápisu  do  zájmových  kroužků 
v září 2009.

Vaše Fantázie

DÍVČÍ FLORBALOVÝ TÝM
Chodíme do florbalu pro holky a moc nás to baví. Je každé pondělí  
od 16:45 do 17:45. Náš trenér se jmenuje Přemek Švehla. Vždycky  
na začátku nás rozdělí  do týmů, potom děláme rozcvičku, běháme,  
někdy střílíme na branku a pak hrajeme.  Musíme znát pravidla a  
dodržovat  je.  Náš první  zápas byl  s  týmem Borky  Mokrá,  chytal  
Přemek a protože nás bylo moc, musely jsme se střídat. Zápas jsme 
sice  prohrály  3:1,  ale přesto  jsme byly  spokojeny.  Myslíme si,  že  
příští zápas určitě vyhrajeme. Redakce si myslí totéž. ☺

Za všechny florbalistky Monika a Bára T. z 6.A
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PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ

SPOUSTY JEDNIČEK 
(DOKONCE I PODTRŽENÝCH) /1.A/

První rok ve škole se nám moc líbil a naučili  jsme se spoustu 
věcí.  Například  čtení,  psaní,  počítání  a  také  o  přírodě.  Paní 
učitelka Hanka Horáčková je na nás moc hodná. Už nám dala 
spoustu  jedniček  a  také  jedniček  podtržených.  Těšíme  se  na 
prázdniny a doufáme, že všichni dostaneme samé jedničky ☺

za 1.A Šarlota a Alice

ŽÁCI 1.B ODPOVÍDAJÍ NA OTÁZKY: /1.B/
„CO JSEM SE VE ŠKOLE NAU ČIL/A, CO MĚ 

V NÍ BAVÍ?“
V první třídě  jsem se naučil  psát,  počítat,  noty,  houslový klíč, 
přehýbat papír, skákat do písku, zpívat nové písničky a hrát nové 
hry.  Nejvíc  mě  bavilo honit  se s Vojtou,  Peťou a Zuzkou a o 
přestávkách praní se s klukama.  (Matouš K.) -  Naučil  jsem se 
psát a číst. Nejraději se však honím s „Maťou“.  (Dominik P.) - 
Nejraději  si ve škole kreslím.  (Martin P.) -  Já jsem se naučil 
matematiku,  taky hrát  „upíra“  v hodinách  matematiky,  ten  mě 
baví nejvíc. (Peťa D.) - V první třídě jsem se naučila noty, skákat 
do písku. Nejraději  běhám venku o velké přestávce a po škole 
před školou.(Sára H.) - Já nejraději chodím o velké přestávce na 
jiné schodiště.  (Šárka S.) Já jsem se naučila číst, psát, počítat a 
noty c, d, e, f, g, a, h. Nejraději  mám, když nám paní učitelka 
dovolí  něco  napsat  na tabuli.  (Maruška  B.)  -  Naučil  jsem se 
skákat do písku. Jinak rád počítám, píšu i čtu. Hodně se mi líbilo, 
když jsme byli v kině a taky den, kdy jsem šel poprvé do školy. 
(Filip K.) -  Mám rád počítání, ale nejraději  jsem venku.  (…)- 
V první třídě jsme se naučili písmenka. Největší švanda je, když 
se ve třídě honíme.  (Tadeáš K.) -  Já jsem se naučil číst, psát, 
počítat  a  kreslit.  Nejvíc  mě  baví  slovní  úlohy  v matematice. 
(Lubor Š.) -  Ve škole jsem se naučil  noty,  číst, psát a skládat 
písmenka. Nejvíc mě baví tělocvik, hoňky o přestávce. (Leon D.) 
- Ve třídě jsem se naučil stříhat, lepit, zpívat, třídit papír. Baví mě 
hrát  „na upíra“  a  kreslit.  (Ondra  Z.)  -  V první  třídě  jsem se 
naučil psát, počítat a skákat do písku. Ve škole mě nejvíce baví 
honičky. (Vojta H.) - Naučila jsem se číst, psát a počítat. Líbilo 
se mi, když jsme vyráběli sluníčka. (Natálka Z.) - Naučila jsem 
se počítat. Líbí se mi,  když můžeme jít o velké přestávce ven. 
(Nikča Z.) -  Já jsem se v první třídě naučil číst, psát, houslový 
klíč,  počítat,  hrát  na mimozemšťany.  Ve škole  mám nejraději 
psaní a přestávky.  (Martin M.) -  V první třídě jsem se naučila 
noty  c,  d,  e,  f,  g,  a,  h.  nejvíc  mě  baví  skládání  pohádek  ve 
skupinách. (Simča Ž.) - Naučila jsem se číst, psát a jarní rostliny. 
Také houslový klíč a vyrábět domečky z papíru. Baví mě hra „na 
upíra“ a honičky se Sárou a s Matouškem. (Zuzka A.) - Všem, co 
se  letos,  stejně  jako  my,  něco  naučili,  přejeme  krásné 
prázdniny!!! Prvňáci z 1.B
Opravdu musím dát dětem zapravdu. Všichni jsme se vlastními, 
ale i společnými silami  naučili  číst,  psát, počítat,  stříhat,  lepit, 
zpívat…Uf, že to ale byla dřina a že se někteří opravdu zapotili. 
Já osobně však doufám, že jsme se naučili být především jeden 
k druhému ohleduplní, ochotní jeden druhému pomoci, chovat se 
k sobě  slušně…jednoduše, snad se z nás stali  kamarádi  a snad 
nám to vydrží. 

p. uč. Hana Raichová

MILÝ ŽÁCI Z OSTATNÍCH TŘÍD! /2.A/
Většinu toho, co se teď učíme, máte už dávno za sebou…My teď 
probíráme  násobilku,  slovní  druhy,  píšeme  s chybami i  bez 
nich… (a co vy?). Učení není pořád jenom mučení, ale i zábava: 
Byli  jsme  v divadle  na  Malém  Vikingovi.  A  ještě  jsme  byli 
v technickém  muzeu  (Jindra) .  Tam  se  nám  líbila  hospoda 
U Pavlíků  (Klárka) .  Jednomu vikingovi vytrhli zub, a pak mu 
říkali uřvanec (Vojta) . Udělali jsme si třídní svátek na Radovana. 
Byli  jsme  ve  třídě.  Mohli  jsme  si  donést  chipsy  a  hráli  jsme 

divadlo.  Měli  jsme  zkrátka  oslavu  (Sandra).  Zaujal  mě 
Sněhulákov  (=  projektový  den)  (Pavel).  Na  Den  Země  jsme 
putovali Po stopách veverky Zrzečky (Kryštof, Lojzík). Pracovali 
jsme  po  skupinkách  a  byli  jsme  v lese  (Honza  U.).  Na  Den 
čarodějnic  jsme  v lese  stavěli  domečky  (Lojzík,  Míša  A.). 
Dokončili jsme Kapku prevence (= bezpečnost) (Kuba). Na louce 
jsme  sbírali  kytky  (Matěj),  lisovali  jsme  je  a  dělali  herbář, 
prohlíželi jsme si brouky a motýly (Nicol). Líbí se nám páteční 
plavání ve Vyškově (Lojzík). Těšíme se do kina (Šimon), a pak 
na PRÁZDNINY!!!!

Vaše (ještě stále) II. A
Z našich rýmovaček
Péťo, Péťo, Petříčku, proč máš samou jedničku? - Bára
Sandra, Sandruška, je naše dobrá kámoška. - Nicol
Báro, Báro, proč máš práce málo? - Míša C.
Lojzík, jede jako rychlík. - Míša A.
Vojto, Vojto, Vojtíšku, máš tam jednu chybičku. - Kryštof
Míša, Míša, Mišák, chytrý je jak lišák. - Lojzík

JAKÝ BYL DRUHÝ P ŮLROK VE 3.A?
Tentokrát jsme sice žádné ruce na stěnu neobtiskovali, ale zážitky 
nám nechyběly. Už v březnu jsme jeli do brněnského Planetária. 
Velká Medvědice, Polárka, Malý Vůz ... všechno tam bylo. Dále 
jsme se zúčastnili oslav Dne Země. V zeleném oblečení jsme šli 
do lesa, kde jsme plnili mnoho různých úkolů od Ducha lesa a 
hráli hry. V půlce dubna jsme se vypravili do Brna, kde jsme se v 
Rozmarýnku  zúčastnili  programu  Čarodějné  býlí.  Vařili  jsme 
lektvary a poznávali různé bylinky podle čichu. Na závěr  jsme 
pak skládali zkoušky a získali semínko zlatého kapradí. 30.4. se 
pak škola  na jeden den  proměnila  v  čarodějné  doupě,  kde se 
slétlo  plno  čarodějnic  a  černokněžníků.  Pod  vedením  hlavní 
čarodějnice jsme plnili různé příkazy a nepravosti. V převlecích 
jsme se na závěr dne ještě na chvíli odebrali na hřiště, abychom, 
k pobavení mnoha kolemjdoucích, hráli čarodějné hry.  Bylo to 
moc príma! Od května jezdíme každý pátek na plavecký výcvik 
do vyškovského aquaparku. Cestou vidíme Sochu Svobody, ale 
myslíme si, že ta v Americe je větší a netočí se. V květnu jsme si 
také ještě společně zazpívali na koncertě v jídelně. A to nejlepší 
na konec. Škola v přírodě v Jeseníkách, a pak koupání na bazéně, 
kino, výlety a....prááázdniny.

Za 3.A Šimon Straka, Vojta Ambrož, Libor Polák

NAŠE TŘI ROKY VE ŠKOLE /3.B/
…někdy jdeme se třídou ven a paní učitelka nám nachystá nějaké 
přírodní  hry.  (D.  Piták)  …když  jsem přišla do školy,  potkala 
jsem své kamarády.  (P. Hlučková)  …moc zajímavá byla první 
třída, byla to legrace. P.učitelka nám vyprávěla příběhy a my se 
podle  toho  učili  písmena.  (M.Bednářová) …když  jsem  šla 
poprvé do školy,  tak jsem se bála, ale předtím mi máma řekla 
„Škola  je  fajn“.  Naštěstí  měla  pravdu.  (Š.Vanková) …  na 
začátku  3.třídy  jsem poprvé viděla  Matěje  (A.  Malenová) …
našel jsem nové kamarády z Velatic a Hostěnic  (S. Kotas)  …
poprvé byl před školou pro prvňáky průvod. (F.Dvořák) …škola 

A čemu věnujeme patičky? V minulém čísle jsme se hezky pochválili a teď se pro změnu zasmějeme…teda alespoň doufáme☺ Občas nás všechny z různých 
důvodů ve škole přejde smích. Tak co třeba pár vtipů ze školního prostředí. Tady jsou, tak, jak je vybrali zástupci jednotlivých tříd. Jistě vám neuniklo, že 
vtipy od některých tříd chybí, ale co už…

© Kuba 
Zouhar
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byla  legrace,  už se těším taky do 4. třídy  (L.Havlásková)  …
pamatuji  si  první  písmeno,  které  jsme  se  učili.  Bylo  to  M. 
(J.Koplík)  … na začátku třetí třídy jsem se skamarádil  s celou 
třídou (M. Kousalík) …první den byl pohodový, potom to bylo 
jen lepší a lepší, až jsme se dostali do 2. i 3. třídy. (I.Gerda) …
učili jsme se jednoduché věci a teď umíme vyjmenovaná slova a 
těžkou násobilku.  (J.Osolsobě) …už toho hodně umíme,  těžko 
jsem se loučil s druhou třídou. (A.Konvalinka)  …vzpomínám na 
moje první vysvědčení, ve třetí třídě už umíme spoustu nových 
věcí (E.Studená)
No  a  co  nás  ještě  čeká?  Škola  v přírodě,  závěr  roku  a  naše 
třeťácké  vysvědčení.  Potom  prázdniny,  koupání,  výlety, 
dovolené,  kolo,  odpočinek….  a  1.9.  zase  škola,  tentokrát  už 
4. třída. Tak milí třeťáci i rodiče, přeji vám krásné léto! 

Vaše p. učitelka Šárka Mazánková a 3.B

ČTVRŤÁCI MAJÍ DOBROU NÁLADU /4.A/
Co nás rozveselí?
Jakákoli  dobrá zpráva a  dobrý  vtip.  Když  máme hodnou paní 
učitelku.  Nejlepší  kamarádi.  Když  jdeme  na  počítač.  Když 
nepíšeme test. Když někdo řekne něco vtipného. Když dostáváme 
jedničky.  Když  sedím  vedle  Patrika.  Když  jedeme  na  školu 
v přírodě nebo do kina.
Co nám zvedne náladu? 
Když  mám  hodně  kámošů.  Když  paní  učitelka  řekne  dobrou 
zprávu. Mně zvedne náladu jídlo. Když je paní učitelka hodná a 
usmívá se na nás. Když se bavím se svým spolužákem. Když 
jedeme do kina. Když nepíšeme test. Dobrá zpráva. Když někam 
jedeme. Hodně dobrý vtip.
Co se vám líbí na této škole?
Líbí se mi, když pan ředitel dá ředitelské volno a všelijaké akce. 
Nejlepší jsou přestávky. Že je tu velká tělocvična, velké a pěkné 
hřiště.  Že  je  tu  pár  moc  hodných  učitelů.  Že  je  moderně 
přestavěná.
Co můžete pochválit?
Celou školu. Paní učitelky i pány učitele, taky kuchařky. Můžeme 
pochválit  krásnou  fontánu  a  pěknou  sbírku  nalezených  věcí 
z pravěku  a  středověku.  Taky  dobré  jídlo  a  super  je  i  to,  že 
půjdeme do kina. Naší paní učitelku.

4.A

JSME O ROK STARŠÍ A MOUD ŘEJŠÍ? /4.B/
A už se  zase  blíží  ty  „NUDNÉ A DLOUHÉ PRÁZDNINY“. 
Druhý půlrok uběhl ještě  rychleji  než ten první.  Naše třída se 
někdy neshodne, někdy se i pohádáme, ale pak jsme zase všichni 
kamarádi. Baví nás český jazyk, kde hrajeme různé hry na pády, 
vzory,  také  kufr.  Kdo  vyhraje,  je  odměněn  nálepkou  nebo 
bonbonem.  V matematice  rádi  násobíme  dvojciferným  číslem, 
moc nám ale nejdou slovní úlohy, ale snažíme se.

4.B

JSME ŠIKOVNÍ, JSME TVOŘIVÍ… :O) /5.A/
Na začátku  2.  pololetí  jsme  v obecní  knihovně  měli  besedu o 
Boženě Němcové. Dozvěděli  jsme se tam o jejím životě a díle 
plno  nových  a  zajímavých  věcí.  Nedlouho  potom jsme dělali 
projekty  o  městech  Jihomoravského  kraje  -  bylo  až  k nevíře, 
kolik zajímavostí v těchto městech je.
Také proběhla dvě kola Mokerské laťky. Naši dobří matematici 
se zúčastnili soutěže Klokan. Někteří z nás se zúčastnili školního 
kola  recitační  soutěže.  Proběhla  i  pěvecká  soutěž  Mokerský 
slavík.
Potkalo  nás  výborné  učivo  -  Člověk.  Na  tuto  látku  jsme  se 
všichni těšili. Udělali jsme i projekt o zdravé výživě,  koláž, do 
které jsme vlepovali  potraviny zdravé a nezdravé.  Moc nás to 
bavilo.  Koláže  jsme  pak  vystavili  na  školní  chodbě.  Před 
Velikonocemi jsme měli keramiku. Vyráběli jsme zvonky Slepice 
–  velice  se  nám  povedly.  Do  básnické  soutěže  jsme  skládali 
básničky  na téma Radost.  Uvidíme,  jak  to  dopadne.  V dubnu 
proběhla  v naší  třídě  beseda  o  (ne)kouření.  Bylo  to  poučné  i 

zábavné. Díky pokusu jsme mohli například vidět, jak to vypadá 
v plicích kuřáka.  Zanedlouho byl  v jídelně  koncert  s kytarou  a 
folkrockovými  písničkami.  Někteří  odvážlivci  z našich řad tam 
dokonce zazpívali i na mikrofon. Na Den země jsme byli venku, 
proběhl  projekt  na téma  LES  –  hráli  jsme  zábavné  hry,  měli 
poznávací  běh  lesem,  skládali  jsme  básničky,  vytvářeli 
potravinové řetězce, zpívali… Bylo to úplně super!
30. dubna se nejen v naší třídě konal Slet čarodějnic. Vyráběli 
jsme si jmenovky, životopisy, hráli fotbálek a flórbálek s košťaty 
a smetáky, měli  jsme i čarodějný rej (disko). Vyhodnotili  jsme 
„nejhezčí“  čarodějnici  (Čarobrdkahrdka)  a  nejlepší  tanečníky 
(Čárohula a Čarkofák). Na školu v přírodě si připravujeme zelená 
a modrá trička – batikovali jsme. Někdo udělal kolečka, někdo 
suky nebo proužky … a výsledek byl originální a perfektní! A to 
není všechno… ještě nás čeká soutěž v anglickém jazyce, škola 
v přírodě (o kterou jsme málem přišli, protože jsme zlobili), kino, 
Den  dětí,  Loučení  se  školou  (na  koupališti)  a…  vysvědčení! 
Doufáme, že s jedničkami:o) A pak už HURÁÁÁ na prázdniny!

Marie Brzobohatá, 5.A

6.A? KDE SE STALA CHYBA?
…?
…?

CO NAŠE BANDA (7.A) ZAŽILA ZA P ŮL 
ROKU

I když vysvědčení u některých z nás nebylo nic moc, tak jsme to 
tak  nějak  přežili.  18.2.  u  nás  ve  třídě  proběhlo  školní  kolo 
Pythagoriády, kde postoupili jenom dva - Radim Barták a Hana 
Lengálová.  
2.4. byla Mokerská laťka – školní kolo.16.4. se konalo okresní 
kolo  Mokerské  laťky.  Ve  čtvrtek  23.4.  jsme  zhlédli  hudební 
představení.  
7.5.  jsme byli  na literární  exkurzi  (s  6.A a p.uč  Rozíkovou a 
Bauerovou)  v Rajhradu  (benediktinský  klášter),  Praci  (Mohyla 
míru) a Šlapanicích (muzeum - „Když se řekne archeologie…“). 
Paní učitelka Rozíková nás v Rajhradě pěkně sprdla, že jim tam 
lezeme po stromech (byla to nuda čekat na průvodkyni =D). 
V úterý 12.5. se konalo divadelní představení „Malované na skle“ 
v divadle Radost. Námětem je legenda o Jánošíkovi - příběh o 
zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával. Hodně jsme se 
tam  smáli  a  některé  scény  nám  připadaly,  že  by  měly  být 
přístupné až od 18 let. Ve čtvrtek 20.5. se konal Pohár rozhlasu. 
Účastnili  se  ho: Raus,  Stöhr,  Novotný,  Barták,  Švehla, 
Lengálová, Čechová, Rafajová, Bartáková, Mlčoušková a někteří 
udělali skvělé výsledky. V pondělí 25.5. jsme se fotili. Na konci 
roku jedeme do kina na „Noc v muzeu 2“. A to je asi vše…ještě 
pro nás má p.uč. Vojtěch přichystané nějaké překvapení, které se 
uskuteční  jen  pokud  budeme  hodní  (i  když  tušíme  o  co  se 
jedná ☺).

Za 7.A Hana Lengálová a Míša Čechová

A čemu věnujeme patičky? V minulém čísle jsme se hezky pochválili a teď se pro změnu zasmějeme…teda alespoň doufáme☺ Občas nás všechny z různých 
důvodů ve škole přejde smích. Tak co třeba pár vtipů ze školního prostředí. Tady jsou, tak, jak je vybrali zástupci jednotlivých tříd. Jistě vám neuniklo, že 
vtipy od některých tříd chybí, ale co už…

© Týna



CO JSME VE 2. POLOLETÍ DĚLALI 
VE ŠKOLE I MIMO NI..? /8.A/

Školní rok se blíží ke konci a vás jistě hrozně zajímá, co se v naší 
třídě  za  uplynulý  půlrok  událo  =0).  Navštívili  jsme  brněnské 
Technické muzeum, kde jsme si mohli prohlédnout expozici na 
téma  „Od  tamtamů  k internetu“.  Dále  na  naší  škole  proběhl 
Mezinárodní  výzkum,  který  se  týkal  pouze žáků  osmých  tříd. 
Čekaly  nás  tři  hodiny  strávené  vyplňováním  dotazníků,  které 
měly zjistit, co víme a co si myslíme o Evropské unii. Na apríla 
jsme  navštívili  brněnskou ZOO. Čeká nás „škola  v přírodě“  a 
všichni se na ni už moc těšíme.
Jinak jak vidíte, půlrok v naší třídě byl  poměrně klidný (pokud 
nepočítáme každodenní zmatek, který v naší třídě panuje během 
přestávek)

Za 8.A Eliška Straková a Veronika Strmisková

ZDRAVÍME! /8.B/
Půlrok v naší  třídě  uběhl  velmi  rychle  a dokonce se už chýlí 
konec školního roku… a mávají na nás velké prázdniny, co víc si 
přát? Učení je sice stále mnoho, ale to už těch několik posledních 
týdnů  zvládneme,  alespoň  doufáme...  Nějak  se  pokusíme  ty 
známky udržet tak jak jsou a nijak si je nezkazit,  nesnadný to 
úkol. A co ještě zajímavého by se dalo říct o druhém pololetí? 
Stihli jsme se podívat na Úřad práce, ne jako nezaměstnaní, nýbrž 
návštěvníci seznamující  se s tímto místem. Doufáme, že pouze 

seznamující se a už nikdy tam nebudeme muset zbloudit jako ti, 
jež hledají práci. Dále jsme zazářili  i co se týče sportu, mnoho 
žáků z naší třídy se stihlo podívat jak na Mokerskou laťku, tak na 
Pohár rozhlasu a nedá se říci, že by vše dopadlo nějak špatně. 
Spíše naopak. Dokonce starší kluci postoupili do okresního kola. 
Gratulujeme! :D Dalo by se říci, že nic moc aktuálního se za toto 
pololetí  neuskutečnilo  a  my  proto  nepřinášíme  žádné  horké 
zprávy, snad to všichni nějak zvládnou...čas jde dál a my s ním… 
Vaše 8.B.
Pomalu se stává tradicí, že v 8.B nějaký úkol do časopisu padne 
na někoho za trest…no a teď to padlo na Lukáše Rotrekla. Tady 
je  jeho  veledílo,  básnění  mu  jde  ještě  lépe  než  zlobení☺ 
Posuďte sami

Osmá béé je třída naše,
znáte Radka, Toma, Jáše?

Všech je nás 18 týpků,
nenajdete žádnou slípku.

Holky ty se nezdají,
borčus taky dělají.

Všemu velí naše třídní,
a proto jsme vždy tak vzorní.
Každý nás pořád jen chválí,
prý, že by nás za vzor dali.

Na svou třídu jsme fakt hrdí,
prý však: samochvála s…!

NAPOSLEDY Z 9.A…
… motivace k učení a touha po vzdělání pokulhává
Už o nic nejde, každý na to kašle, do průměru se snad vejde, na 
konci se budou házet mašle…
… nuda sem nuda tam, co já s ní jen udělám
Dějí  se samé nudný věci,  nudné hodiny a tak. Vlastně teď  ani 
nevím, možná to nuda nebyla, možná to byla zábava… 

… pozor, najdou se i optimisté
Když člověk radost má, tak si zpívá tralalá. Jsem opravdu rád, že 
jsem stále mlád. Když překypuji mladostí, nemám žádné starosti.
… bylo to fain, ale stačilo, změníme lokál
Docela  dobrý  půlrok.  Rychle  to  uběhlo  a  celkem  jsme  to  i 
přečkali. Zažilo se hodně srandy, nebude se mi chtít odejít… 

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

POZDRAVY OD UČITELEK-MAMINEK

Vtipy z 3.B: „Jak se ti, Jiříčku, líbí paní učitelka?“, ptá se maminka prvňáčka. „Líbí se mi, je hodná. Ale moc toho asi neví, protože se nás pořád na něco ptá.“ 
☺ ☺ Proč leze šnek pomalu a ne rychle? - Protože by mu vlály oči. ☺ ☺ Proč má čáp dlouhé nohy? - Aby ho žáby nekopaly do zadku.

Zdravíme Vás a děkujeme těm, co na 
nás mysleli.

Zuzana, Martin a Martinka Vojtěchová

Všem přejeme krásné a 
zasloužené prázdniny.

Lenka a Anička

Ahoj a hezké prázdniny.
Míša a Bětuška

Zdravíme Vás, 
buďte v pohodě.

Markétka, Pavla a Nelinka



Vtipy z 3.B: „Jak se ti, Jiříčku, líbí paní učitelka?“, ptá se maminka prvňáčka. „Líbí se mi, je hodná. Ale moc toho asi neví, protože se nás pořád na něco ptá.“ 
☺ ☺ Proč leze šnek pomalu a ne rychle? - Protože by mu vlály oči. ☺ ☺ Proč má čáp dlouhé nohy? - Aby ho žáby nekopaly do zadku.



BÁSNICKÁ SOUT ĚŽ „RADOST“

Třetího kola básnické soutěže se zúčastnilo 27 básníků z 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 8.A, 8.B a 9.A. Rozhodnout o třech vítězných nebylo tradičně 
nic lehkého, tak jsme tuto zodpovědnost svěřili někomu jinému. A to těm, bez kterých by naše škola nemohla fungovat a na které se někdy 
zapomíná. Nelehkého úkolu se a teď pozor - ochotně a s úsměvem ujaly paní kuchařky a uklizečky a také pan školník a naše nová zastupující  
sekretářka. Tak bez dlouhých úvodů, tady jsou vítězné básničky:

1. místo 
Verča Strmisková, 8.A

Radost je známá,
radost je svá,
radost mám ráda,
každý ji zná.

Radost má dítě, děda i vnuk,
radost má každá holka i kluk.
Radost a smích, to k sobě patří,
ten kdo ji pozná, lepší život spatří.

Kolik má tváří, kolik má podob?
Slavný by byl ten, kdo by to uhod.
Nikdo ji nespatří, každý ji cítí,
je to jak šílenství, jak jarní kvítí.

2. místo 
Libor Polák, 3.A

Jaro bude brzy tady, rozkvetou nám kytky, sady.
Tráva bude zelená, nenatlučem kolena.
Radost máme velikou, kopat budem motykou.
Zasadíme semínka, ráda bude maminka.
Při hře skáčem, výskáme, radujem se, máváme.
Radujem se celý den,
v noci přijde krásný sen.

3. místo 
Janča Rejnušová, 9.A

Radost kouká ze všech stran,
všude, kam se podívám.
A to mi vůbec nevadí,
sluníčko mě pohladí.
Bude se mnou celý den,
prožiju s ním krásný sen.
Snad to nikdy neskončí, 
vše se v dobré otočí.
A tak půjdu klidně dál,
vždyť ten úsměv za to stál.

Jako  bonus  jedna  p ěkná,  
bohužel anonymní…

Radost má už každý v sobě,
to mluvím i o tobě.
Najít ji však musíš sám,
pomůžu ti, jen pojď k nám.
Když jsi sám, jenom ztrácíš čas,
tak neváhej a pojď mezi nás.

.… a pár řádků od Jirky Zubí čka z 8.A…

Radost je pomíjivá a prchlivá věc. Pocit radosti prožívám, třeba když hraji počítačovou hru, dám gól, dostanu dobrou známku, když skončí  
škola. Možností radovat se je spousta. Hlavně k tomu musí být důvod. Radost je podle mě skoro nejdůležitější pocit, samozřejmě až po lásce. 
Když má člověk radost, tak se cítí takový naplněný, má chuť zkoušet nové věci. Radost je prostě nepostradatelná.

Perličky z vlastivědy ve 4.A: Proč slavíme státní svátek? ☺ Protože je to velká událost.☺ Abychom si ho připomněli. ☺ Abychom měli volno.
Perličky z písemek ze 4.B: Jak je to s tou úsečkou? "Úsečka začíná na začátku i na konci." ☺ A co Staří Slované? "Slované pěstovali marihuanu a len." 
☺ Jak je to s pravopisem "Nad u napíšeme dlouhé í." ☺ A nakonec nám z toho všem "Včely bzučí v uchu".

4. kolo BÁSNICKÉ SOUT ĚŽE na téma: ZVÍ ŘATA
Čtvrté číslo časopisu a s ním i čtvrté kolo naší básnické soutěže. Tradičně jak pro začínající tak i ostřílené básníky a básnířky. Básněte o 
zvířatech, se zvířaty, pro zvířata, zkrátka jak chcete…Mimochodem, souvisí nějak zvířata a škola? Co myslíte?
Jakékoliv básničky z vlastní tvorby zasílejte na adresu kubanova@zs.mokra.cz. Uzávěrka bude stylově v pátek 13.listopadu ☺

© Týna
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ZEPTEJTE SE NA CO CHCETE, JÁ NA CO CHCI ODPOVÍM

Přinášíme Vám rozhovory s p.uč.  Martinem Vojtěchem a Romanem Ondrůškem, které jsme vybrali,  protože na naší škole učí podobné 
předměty matematiku, fyziku a informatiku. Také jsou jedněmi z mála mužů v pedagogickém sboru naší školy.

Tak nejdříve pan učitel Martin Vojtěch, 
kterého zpovídali redaktoři z 5.A

Proč jste se stal učitelem?
Protože mě baví práce s dětmi a rád 
předávám své znalosti ostatním.
Která t řída je vaše nejoblíbenější?
Na tuto otázku odpovím diplomaticky, 
aby se žádná neurazila. Všechny třídy, 
které učím, jsou moje oblíbené. Trošku 
víc  možná  ta,  ve  které  jsem třídním. 
Ale  vůbec  nejoblíbenější  byla  asi  ta 
úplně první…
Jaký fotbalový klub máte nejraději?
1. FC Brno u nás a AC Milán ve světě.
Stačí vám váš učitelský plat?
Dá se říct, že stačí. Ale vždycky by mohlo být lépe :o). Myslím, že 
bychom si to všichni ve škole i zasloužili.
Dáváte rád zvláštní úkoly?
Ne, ale někdy není vyhnutí. Držím se přísloví: Kdo chce kam, 
pomozme mu tam…“
Čím jste chtěl v dětství být?
Nejdříve klaunem a potom sportovním komentátorem.
Kdy jste měl 1. lásku a kdo to byl?
Na základní škole, ale jméno vám nepovím. První opravdová láska 
pak proběhla na gymnáziu.
Jaká je vaše Martinka?
Malá, milá, moc hodná a pomalinku, polehounku roste.
Vyspíte se v poslední době dobře?
Vzhledem k tomu, že jsem se i dříve sám od sebe často v noci 
budil po 2-3 hodinách, tak vlastně ani nenastala žádná velká 
změna. Vyspím se dobře.
Jaký byl v dětství váš největší průšvih?
Provedli jsme s kamarádem něco v lomu a dál bych to nerad 
rozváděl :o)
Máte nás rád? :o)
To víte, že mám. 

Za odpovědi děkuje 5. A

Tak a pana učitele Romana Ondrůška přátelskému výslechu 
podrobili pro změnu redaktoři z 8.B

Proč jste se stal učitelem?
Baví mě práce s dětmi.
Jak dlouho učíte?
22 let.
Hrál jste někdy fotbal a pokud ano, za co?
Hrál jsem od 10 do 28-ti let, nejdéle za FC Kometa Brno.
Baví vás učit?
Zatím ještě ano.

Chtěl byste být ředitelem?
Ne. Je to moc papírování a málo učení.
Chcete, aby váš syn byl učitelem?
Ne. Jeden blázen v rodině stačí.
Co děláte rád ve volném čase?
Co to je? Ne, vážně: fotbálek, florbálek, turistika, kolo atd.
Se kterou slavnou osobností byste se chtěl setkat?
S Newtonem, protože to byl také fyzik.

Děkujeme za spolupráci, Jáchym a Luk0áš R. z 8.B

A ještě jedna novinka pro tento rok. Od jarních prázdnin máme na 
červeném  a  modrém  schodišti  (to  jsou  ty  pro  2.  stupeň) 
SUPERRELAXAČNÍ vaky, ve kterých trávíme přestávky.
Někdy  je  o  ně  taková  bitka,  že  se  jména  některých  z nás 
zaslouženě objevují na tzv. Černé listině. 
Každopádně jsme moc rádi, že je tu máme a proto bychom chtěli 
alespoň tuto formou moc poděkovat těm, kteří za to můžou  ☺ - 
manželům Ševčíkovým. 

Díky moc!

Výběr vtip ů z 5.A: „Mami, pan učitel mě dneska pochválil!“ „Jo? A co říkal?“ „Že jsme všichni tupci a já ten největší!“
☺ ☺ „Tome, ještě pořád ti dělá úkoly otec?“ „Ne, ta poslední pětka ho dost zlomila…“

© Tomáš 
Ševčík

© Tomáš 
Ševčík



NAPSALI NAŠI ŽÁCI ...

DEN ČARODĚJNIC /4.B/
Už od rána se na naši školu slétaly menší i větší čarodějnice a 
čarodějové. Zaparkovali své dopravní prostředky-březová košťata 
i různé smetáky před školou a pak se rozešli do svých tříd, kde se 
věnovali  čarování.  Naše  třída  připravovala  různé pochoutky  a 
lektvary,  které  měly  mít  kouzelnou moc.  Např.  abychom byli 
neviditelní, chytří a ve škole všechno hned uměli. Každá skupina 
si  připravila  čarodějnické  menu,  takže  jsme  mohli  ochutnat 

Pavučinky,  Čarodějnické 
bahno,  Čarodějnickou 
baštu  a  další  dobroty. 
Některým  bylo  špatně  a 
měnili barvy od zelena do 
fialova,  Viktor  nám 
zoranžověl.  Také  jsme 
hráli  různé  čarodějnické 
hry,  řešili  příklady  o 
počtu čarodějnic, které se 
slétly  na  Skalku.  Ve 
výtvarné  výchově  jsme 
pak  tyto  čarodějnice 
nakreslili.  Tento  den  se 
nám  moc  líbil  a  už  se 
těšíme  na  příští  slet 
čarodějnic.

4.B

BRZO BUDOU PRÁZDINY /3.AB/
Tentokrát jsme dostali za úkol připravit pro školní časopis článek 
o tom, jak se naše třída těší na prázdniny. Kdo by se na prázdniny 
netěšil? V naší třídě je nás celkem 18. Všichni odpověděli, že se 
hrozně těší. Někdo kvůli  tomu, že může vstávat pozdě (Eliška, 
Tomáš a Mirka) někdo kvůli tomu, že bude hrát s babičkou karty 
do  půl  druhé  v  noci  (Markéta).  Trojčata  a  Ríša  se  těší  do 
Bulharska,  Tristan  zase  poletí  do  Francie.  Luboš  pojede  na 
tábor,Veronika do Prahy a Jenda do Kroměříže. Libor se těší na 
chatu a Radek na koupaliště. Vojta se nemůže dočkat, až se bude 
vozit v jejich novém autě. Mirek a Šimon Stárek sice ještě neví, 
co budou o prázdninách dělat, ale přejí si, aby byly co nejdelší. 
A naše paní učitelka plánuje výlet po okolí a dovolenou u moře.

Za 3. A Eliška .T a Šimon S.

V SOUTĚŽI PTÁCI JSME USPĚLI A SKONČILI 
ŠESTÍ Z DVAADVACETI…JSME DOB ŘÍ /8.A/

Na  apríla  jsme  se  zúčastnili  přírodopisné  soutěže  pořádané 
v brněnské  ZOO  ke  Dni  ptactva.  Otázky,  které  jsme  museli 
zodpovědět  byly  rozmístěny  v malé  části  zoologické  zahrady, 
takže  jsme se  i  pěkně  prošli  na  čerstvém  vzduchu.  I  když  u 
některých výběhů moc čerstvě nevoněl :-D. Po projití celé trasy 
jsme se vrátili zpět do místnosti, ze které nás vypouštěli na trasu. 
Netrpělivě  jsme  očekávali  vyhlášení  výsledků.  Báli  jsme  se, 
abychom nebyli poslední, ale nakonec jsme zjistili, že z 22 škol 
jsme se umístili  na 6. místě.  Soutěž byla super, a doufáme, že 
příští  rok  pojedeme  znova.  Ještě  pár  názorů  účastněných: 
„Nožičky  bolely,  ale  příští  rok  chci  jet  znovu.“  (Veronika  S.) 
„Bylo to bezva, chci jet znovu.“ (Eliška S.) „Super, těším se na 
příště.“ (Kateřina L.) „Bezva, repete.“ (Anna S.)
Zbytek 8.A si s p.uč. Matouškovou prohlédl ZOO a zpracovával 
projekt. Na chodbě můžete vidět plakáty, na kterých jsou fotky, 
co  jsme  v ZOO pořídili,  a  můžete  si  tam  i  něco  zajímavého 
přečíst☺

DEN ZEMĚ /6.A/
Na Den Země  jsme se všichni moc těšili,  ale byli  jsme trochu 
zklamaní protože i přes hezké počasí jsme byli  ve třídě a hráli 
jsme stolní  hry.  Pan učitel  nás rozdělil  na dvě  skupiny,  jedna 
skupina šla do učebny přírodopisu k paní učitelce Matouškové. 
Byli naštvaní a nelíbilo se jim tam, ale pak byli nakonec rádi, že 
ji měli.  Ta druhá skupina měla pana učitele Markuse. Všechny 
třídy  hrály  stejné  hry  jako  kvarteto,  přiřazování  odpadků  do 
správného  kontejneru,  skládání  vět  z papírku  atd.  Na  kreslení 
kontejnerů přišla k jedné skupině paní učitelka Rozíková a pan 
učitel Markus měl od nás na chvilku pokoj. O přestávkách jsme 
se  navštěvovali  s  druhou  skupinou.  Skupina,  co  měla  p.  uč. 
Matouškovou,  si  dokonce  mohla  o  přestávkách  pouštět  svoji 
oblíbenou hudbu. Myslíme, že nakonec se to líbilo všem a byla to 
celkem sranda. 

Za celou 6.A. Aneta Haberlová

LYŽÁK /7.A/
V březnu většina z nás odjela na lyžák. Byla tam s námi p. uč. 
Bauerová, p. uč. Markus a jeho kamarád Bob. První den jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. První skupina pod vedením Boba měla 
první den volné jízdy a druhá skupina, kterou vedl p. uč. Markus 
s p.uč. Bauerovou, se učila základy lyžování. Byla tam s námi i 
třída ze Ždánic. Celý den jsme měli  nabitý program a tak není 
divu, že nás bolely nožičky☺. Učitelé udělovali i mnoho diplomů 
za lyžování. Holky z naší třídy dostaly zvláštní cenu, 1. místo za 
největší nepořádek na pokoji ☺. Lyžák byl super a všem se tam 

moc líbilo.
Za lyžaře ze 7.A Hanka a Míša 

Přece jenom jedno velké díky: p.uč.  Ondrůškovi (sazba a grafické zpracování),  p.uč. Rozíkové (závěrečné korektury), Ivaně  Libánkové (foto),  Kristýně  
Drápalové (ilustrace) a všem žákům a učitelům, kteří se aktivně zapojili. Uf, byla to dřina, ale máme to. Hurrrá!!!

© Týna

© Týna

© Týna



NĚKTEŘÍ Z NÁS I SKÁKALI LA ŤKU /8.A/

Mokerská  laťka  se  konala  15.  a  16.  dubna.  Zúčastnilo  se  jí 
81 žáků  různých  škol  z okresu  Brno-venkov.  Kromě  našich 
přijeli  ještě  reprezentanti  Gymnázia  Šlapanice,  ZŠ  Tišnov, 
ZŠ Pohořelice, ZŠ T.G.M. Ivančice a ZŠ Modřice. Naši žáci si 
vedli  velmi  dobře.  V kategorii  nejmladších  skočila 
Tereza Klinkovská  110  cm a  Petr  Janků  134  cm.  V kategorii 
mladších žáků skočila Barbora Marčíková 115 cm a Jonáš Pavla 
125  cm.  V  kategorie  starších  žáků  skočila  Katka  Lorencová 
125  cm a Tomáš Kvapil 155 cm.
No takže  všichni  si  zaskákali,  měli  radost  z výkonu  a  dostali 
sladkou odměnu. A ti nejlepší i věcné ceny. 

NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA 
HLAVOLAMU?

Komu pat ří?

A kdopak je tohle?

Kdo je to…p řed pár lety?

Co je to?

Vyhodnocení hádanek z minulého čísla: Nohy v pruhovaných kalhotách patří paní učitelce Ludmile Oravcové a první svíčku na dortu si před pár lety 
sfoukla paní učitelka Katuše Studená. Tmavá postava s bříškem není nikdo jiný než paní učitelka Zuzana Vojtěchová s malou Martinkou a záhadný předmět je 
stropní světlo na školní chodbě.

© Týna
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ČÍNSKÝ HOROSKOP NA NAŠÍ ŠKOLE

Kromě  toho,  že  letos máme rok 2009,  tak  se  nacházíme  také 
v roce Buvola. Co že je to za nesmysl? Ale žádný nesmysl, jen 
jsme si vypůjčili astrologický kalendář až z daleké Číny. Čínský 
rok  je  pohyblivý  a  tento  nynější  „buvolí“  začal  26.1.2009  a 
končit  bude 13.2.2010,  kdy přebírá vládu  Tygr.  Pamatujete  si 
ještě,  jak  jsme  se  ve  druhém  čísle  našeho  časopisu  zabývali 
dvanácti znameními  horoskopu? Tak čínská astrologie má také 
dvanáct  znamení  -  zvířat,  která  postupně  přebírají  vládu  nad 
jednotlivými  roky.  Původem  je  legenda,  podle  které  Buddha 
pozval všechna zvířata na světě na večírek, na kterém se s nimi 

chtěl před svou smrtí rozloučit. Dostavilo se jich jen dvanáct a 
jako odměnu za jejich věrnost se Buddha rozhodl pojmenovat po 
každém zvířeti jeden rok. A tak máme rok Krysy, Buvola, Tygra, 
Králíka,  Draka,  Hada,  Koně,  Kozy,  Opice,  Kohouta,  Psa,  a 
Vepře.  Lidé,  kteří  se  v daném roce narodí,  pak  zdědí  některé 
vlastnosti  po  zvířeti,  jehož  jméno  rok nese.  Podle  data  svého 
narození zjistíte své čínské znamení a podle toho i to, jací jste a 
nebo taky ne. 
Tak pěknou zábavu.

Čínský horoskop obrázky doplnili žáci prvního a devátého ročníku. Poznáte rozdíl? ☺ Všechny krásné jsou…

Krysa

5.2.1924 - 23.1.1925
24.1.1936 - 10.2.1937
10.2.1948 - 28.1.1949
28.1.1960 - 14.2.1961
15.2.1972 - 2.2.1973
2.2.1984 - 19.2.1985
19.2.1996 - 6.2.1997
7.2.2008 - 25.1.2009

Zrozenci v roce Krysy bývají obvykle pečliví a poctiví. Neštítí se 
práce a přistupují k ní nesmírně  zodpovědně.  Jsou ctižádostiví, 
neuvěřitelně  vytrvalí  a dokážou dosáhnout  velikých věcí.  Jsou 
šetrní  a  hospodární.  O  svoje  rodinné  příslušníky  se  řádně 
postarají. Jsou společenští, mají velké množství přátel. Dokážou 
si užívat. Krysy působí klidně. Dokážou se totiž mistrně ovládat. 
Uvnitř se přesto skrývá nervozita, není pro ně těžké vzrušit se a 
nadchnout. I díky tomu dokážou zachovat tajemství. V případě, 

že Krysu naštvete, tak to poznáte podle rýpavých poznámek. Jsou 
neskutečně pozorní. Sleduje a zaznamenává všechno, co se kolem 
děje. Navíc má Krysa dobrou paměť. Díky přizpůsobivosti jsou 
Krysy schopné fungovat v různorodých podmínkách. Rozumí si 
s Buvolem, Drakem, Hadem či Opicí. Nesedí jim Kůň, Kohout a 
Koza.
Na naší škole mezi žáky je celkem 26 Krys a to ve třídách 5.A, 
6.A, a 7.A.

Buvol

24.1.1925 - 12.2.1926
11.2.1937 - 30.1.1938
29.1.1949 - 16.2.1950
15.2.1961.- 4.2.1962
3.2.1973 - 22.1.1974
20.2.1985 - 8.2.1986
7.2.1997 - 27.1.1998

 26.1.2009 - 13.2.2010 Nakresli si svého Buvola

Buvol  a  lidé  zrození  v  roce,  jemuž  vládne,  jsou  symbolem 
statečnosti,  houževnatosti  a  jsou  ztělesněním  mravní  síly. 
Buvolové  jsou  kliďasové,  málokdy  je  něco  rozhodí  a  bývají 
obvykle spolehliví. Díky svojí vytrvalosti a nezdolnosti si dojdou 
za svými cíli. Pokud se pro něco umanou, jen stěží je přesvědčíte. 
Podobné to je i s jejich názory. Člověk narozený v roce Buvola je 
mění  zřídka a bývá často tvrdohlavý.  Přestože se obvykle drží 
zpátky a nepatří mezi nejupovídanější jedince, po chvilce zjistíte, 

že je bystrý a dokáže pohotově reagovat. Přijdou momenty, kdy 
energicky brání své postoje. Má rád svoje zažité rituály. Nemá 
rád, když přichází změny,  nemívá úplně jednoduché vztahy. V 
oblasti lásky se málokdy orientuje a jeho pohled bývá zabarven 
růžovými brýlemi. Rozumí si s Kohoutem, Krysou nebo Hadem. 
Nesedí jim Pes, Koza či Tygr.
Na naší škole mezi žáky je celkem 26 Buvolů a to ve třídách 4.A, 
5.A a 6.A.

Tygr

13.2.1926 - 1.2.1927
31.1.1938 - 18.2.1939
17.2.1950 - 5.2.1951
5.2.1962.- 24.1.1963
23.1.1974 - 10.2.1975
9.2.1986 - 28.1.1987
28.1.1998 - 15.2.1999
14.2.2010 - 2.2.2011

Tygr patří mezi jedno z nejsilnějších zvířat v přírodě, a proto i 
lidé  narození  v  roce  Tygra  oplývají  silou  a  mocí.  Díky  svojí 
pověstné odvaze si získávají respekt od svého okolí. Je schopný 
dodat pocit bezpečí. Sílu, kterou disponuje neskrývá. Je nesmírně 
dynamický,  vášnivý,  rychle  se  nadchne,  je  impulzivní.  Je 

schopný  se  bez  rozmyslu  pustit  za  dosažením  nějakého  cíle, 
nicméně  díky svojí  roztěkanosti  se  mu jen s obtížemi  daří  cíl 
zasáhnout.  Díky  velké  vášnivosti  jeho  city  snadno  vzplanou, 
přestože se někdy snaží svoje emoce potlačovat.  Ve vztahu je 
obvykle  milý  a  něžný.  Miluje  děti.  Má  vyvinutý  smysl  pro 

Od 7.A jedna zajímavost. Napadlo vás někdy, že když jdete alespoň 2 x denně na WC, jednou za vyučujícím do kabinetu a stěhujete se ze třídy do třídy 
nachodíte přibližně 5534 kroků, což je asi 1,9 km? Tohle není vtip. A prý že se ve škole jenom sedí☺. Co potom ti, kteří chodí na záchod v každé hodině a 
prohání se po chodbách každou přestávku?
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dobrodružství, na problémy se dívá vždy z té lepší stránky. Tygr 
neumí diskutovat na téma, kdo má či nemá pravdu. Tygr má tuhý 
kořínek, tudíž i když bude sražený na kolena, vždycky se znovu 

zvedne. Rozumí si s Kohoutem, Krysou, Kozou i Tygrem. Nesedí 
mu Buvol, Had či Opice.
Na naší škole je mezi žáky celkem 35 Tygrů a to ve třídách 3.A, 
3.B, 4.A, 4.B a 5.A.

Králík

2.2.1927 - 22.1.1928
19.2.1939 - 7.2.1940
6.2.1951 - 26.1.1952
25.1.1963 - 12.2.1964
11.2.1975 - 30.1.1976
29.1.1987 - 16.2.1988
16.2.1999 - 4.2.2000
3.2.2011 - 22.1.2012

V Číně je Králík symbol nesmrtelnosti, proto i lidé narození v 
roce Králíka patří mezi ty, kdo se dožijí vyššího věku. Králík je 
velice  sympatické  znamení.  Umí  se  chovat  velmi  uhlazeně, 
rezervovaně a elegantně. Má pohotové reakce, díky čemuž by byl 
dobrým politikem. Mír je stav, který je Králíkovi nejbližší. Králík 
má totiž rád klid a vyhýbá se vyhroceným situacím. Nemá rád ve 
svém  prostředí  razantní  změny.  Králík  má  silnou  fantazii  a 
bohatý citový život. Někdy se nechává svými city unést a to se 
potom  pohybuje  zcela  mimo  realitu.  U  Králíků  se  často 

setkáváme  s  narcistickým  smýšlením.  Mají  vyšší  sebevědomí. 
Umění vystupovat a jednat s lidmi mazaně využívá, aby dosáhl 
svých  cílů.  Králík  si  veškeré  svoje  kroky  důkladně  rozmýšlí. 
Působí jako nerozhodný typ člověka. Obvykle se však rozhodne 
správně.  Rozumí  si  s  Kozou,  Vepřem  či  Psem.  Nesedí  mu 
Kohout, Tygr či Kůň.
Na naší škole je mezi žáky celkem 29 Králíků a to ve třídách 2.A, 
3.A, 3.B, 4.A a 4.B.

Drak
23.1.1928 - 9.2.1929
8.2.1940 - 26.1.1941
27.1.1952 - 13.2.1953
13.2.1964 - 1.2.1965
31.1.1976 - 17.2.1977
17.2.1988 - 5.2.1989
5.2.2000 - 23.1.2001
23.1.2012 - 9.2.2013

Drak  je  ve  velkém  množství  kultur  považován  za  magického 
tvora. I  proto lidé narození pod vládou tohoto bájného zvířete 
disponují  ušlechtilou  a  vitální  povahu.  Je  obvykle  středem 
pozornosti a užívá si respektu přátel. Draci jsou zdrojem energie. 
Je  činorodý,  rázný  a  průbojný.  Je  silným  protivníkem,  který 
zastraší  každého.  Když  cítí,  že  je  potřeba  pomoci,  pomůže. 
Přestože je pro zrozence v roce Draka přirozené vyjadřovat se 
vybraně, jsou momenty, kdy se nechá vyprovokovat ke konfliktu. 

V případě naštvání se Drak kousne a není s ním možná žádná 
rozumná diskuze. O to víc překvapí, že po proběhnutí konfliktu 
na  vše  rychle  zapomene.  Drak  málokdy  stojí  se  založenýma 
rukama na místě.  Neustále  se  za něčím žene.  Drak si  rozumí 
s Opicí, Krysou a Hadem. Nesedí mu Buvol a Pes.
Na naší škole je mezi žáky celkem 27 Draků a to ve třídách 1.A, 
2.A, 3.A a 3.B.

Had

10.2.1929 - 29.1.1930
27.1.1941 - 14.2.1942
14.2.1953 - 2.2.1954
2.2.1965 - 20.1.1966
18.2.1977 - 6.2.1978
6.2.1989 - 26.1.1990
24.1.2001 - 11.2.2002
10.2.2013 - 30.1.2014

Nejbystřejším znamením čínského horoskopu je znamení Hada. 
Lidé narození v tomto roce jsou velice moudří. Raději na všechno 
přijdou  sami,  než  by  věřili  radám druhých.  Je  všemi  mastmi 
mazaný. Hadi mají zvláštní charisma, jsou elegantní a vědí, jak se 
chovat.  Mají  smysl  pro  kvalitu.  Had  je  typický  svojí 
tvrdohlavostí. I když mu bude každý říkat, že to co dělá, nemá 
žádný smysl, nepřesvědčíte ho. Spoléhá sám na sebe. V obchodu 
využívá  svůj  bryskní  intelekt,  díky  čemuž  se  vyhne  všem 

problémům a nestane se obětí podvodu. Na svoje finance bývá 
hodně opatrný, proto se někdy může projevovat lakomě.  Pokud 
uvidí něco, čeho chce dosáhnout a začne potom toužit, dokáže si 
zatím jít nemilosrdně a „přes mrtvoly“.  Rozumí si s Buvolem, 
Kohoutem a Drakem. Nesedí mu Tygr, Kůň, Vepř či Opice.
Na naší škole je mezi žáky celkem 36 Hadů a to ve třídách 1.A, 
1.B a 2.A.

Od 7.A jedna zajímavost. Napadlo vás někdy, že když jdete alespoň 2 x denně na WC, jednou za vyučujícím do kabinetu a stěhujete se ze třídy do třídy  
nachodíte přibližně 5534 kroků, což je asi 1,9 km? Tohle není vtip. A prý že se ve škole jenom sedí☺. Co potom ti, kteří chodí na záchod v každé hodině a 
prohání se po chodbách každou přestávku?
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Kůň

30.1.1930 - 16.2.1931
15.2.1942 - 4.2.1943
3.2.1954 - 23.1.1955
21.1.1966 - 8.2.1967
7.2.1978 - 27.1.1979
27.1.1990 - 14.2.1991
12.2.2002 - 31.1.2003
31.1.2014 - 18.2.2015

 

Zrozenci v roce Koně  působí jako sympaťáci.  Obvykle pro ně 
není  problém zanechat  dojem na opačném pohlaví.  Koně  jsou 
bezprostřední,  citliví  a  povídaví,  čímž  mohou  snadno  upoutat 
pozornost.  Mají rádi společnost a zábavu. Jsou oblíbení, veselí i 
velkorysí. Koně jsou obvykle výrazně nezávislí. Opouštějí hnízdo 
často v relativně nízkém věku. Jsou dost impulzivní, jsou schopní 
se velice brzy prosadit. K tomu se přidává i silná tvrdohlavost. 
Snadno  a  rychle  se  rozčílí  a  pohádají.  Svůj  život  si  často 

komplikují  unáhlenými  kroky.  Koně  totiž  poznáte  podle 
rychlosti.  Neustále  někam  spěchá,  svoje  povinnosti  plní  v 
rekordně krátké době. Kůň má bohatý citlivý život. Lidé narození 
v tomto roce mají problémy vydržet u jedné aktivity. Takováto 
přelétavost  se  může  projevit  i  v  jejich  vztazích. Rozumí  si  s 
Kozou, Tygrem či Psem. Nesedí mu Krysa a Buvol.
Na naší škole je mezi žáky celkem 18 Koní a to v 1.A a 1.B.

Koza

17.2.1931 - 5.2.1932
5.2.1943 - 24.1.1944
24.1.1955 - 11.2.1956
9.2.1967 - 29.1.1968
28.1.1979 - 15.2.1980
15.2.1991 - 3.2.1992
1.2.2003 - 21.1.2004
19.2.2015 - 7.2.2016

Člověk narozený v roce Kozy bývá poctivý, počestný a upřímný. 
Může být ostýchavý či stydlivý. Může mít problémy zkrotit své 
emoce  a poté podléhat  sklíčenosti.  Koza umí  nejenom snadno 
odpouštět,  ale  také  pochopí  spoustu  vašich  nedostatků.  Umějí 
naslouchat  bolestem  a  nářkům  druhých.  Výborně  vychází  s 
dětmi,  má ráda zvířata a přírodu. Pokud Koza chce, svede být 
velmi milý a sympatický a štědrý společník, navíc také tvůrčí a 
umělecky  založený.  Ale  popravdě  -  málokdy  řekne  něco  na 

rovinu. K tomu může propadat opravdu špatným náladám a od 
vás bude očekávat, že jej rozveselíte. Komunikace s Kozou bývá 
složitá,  reaguje  totiž  přehnaně  a  lítostivě.  Snadno  ji  potěšíte 
lichotkou adresovanou na její talent a umělecké založení. Aby se 
Koza vyhnula konfliktu, někdy zvolí cestu oklikou. Rozumí si s 
Tygrem, Vepřem a Koněm. Nesedí mu Krysa, Pes či Buvol.
Na naší škole mezi žáky není zatím nikdo ve znamení Kozy. 

Opice

6.2.1932 - 25.1.1933
25.1.1944 - 12.2.1945
12.2.1956 - 30.1.1957
30.1.1968 - 16.2.1969
16.2.1980 - 4.2.1981
4.2.1992 - 22.1.1993
22.1.2004 - 8.2.2005
8.2.2016 - 27.1.2017

 

Opice  jsou  hodně  inteligentní  a  nápaditá  zvířata.  Podobné 
vlastnosti můžeme čekat i u lidí narozených v tomto roce. Opice 
mají  neskutečně  rychlé  myšlení,  jsou obratné a mají  pohotové 
reakce. Jsou učenlivé, není nic, co by je mohlo zaskočit a s čím 
by se díky schopnosti improvizace nepopraly. Člověk narozený v 
roce  Opice  má  někdy  problém respektovat  ostatní.  Nebojí  se 
vyjadřovat  drze.  Přesto  se  Opice  ráda  pohybuje  mezi  lidmi. 
Jestliže se chová hrdě, je to obvykle proto, že upřímně věří svým 
schopnostem. Opice má talent nalézat výmluvy. Díky tomu velice 

snadno  podlehne svodům a zanedbává  povinnosti.  Vždy si  to 
nějak odůvodní  a pokud se dostane do úzkých,  umí vybruslit. 
Pohled na svět je u Opic realistický, stojí pevně nohama na zemi. 
Za  svými  cíli  postupuje  pomalu  a  naprosto  nenápadně.  Je 
všestranná. Rozumí si s Kohoutem, Krysou, Drakem i Vepřem. 
Nesedí jim Tygr a Had.
Na naší škole mezi  žáky není zatím nikdo ve znamení Opice. 
Možná můžeme prozradit, že jediná opice na škole je p. učitelka 
Jana Kubáňová ☺

Výběr vtip ů 8.B: „Dnes vás pustím o čtvrt hodiny dřív. Odcházejte prosím potichu, ať nevzbudíte nikoho ve vedlejších učebnách.“ ☺ ☺. „Maminko, mně se 
do té školy nechce. Děvčata ze mě mají srandu, kluci mi podráží nohy, učitelé mě nemají rádi, já tam nepůjdu!“ „Musíš, jednou jsi tam ředitel...“

© Týna

© David 
Košina

© Dominik 
Plch

© Petr Novotný

© Eliška 
Šiková

© Šárka 
Syrovátková



Výběr vtip ů 8.B: „Dnes vás pustím o čtvrt hodiny dřív. Odcházejte prosím potichu, ať nevzbudíte nikoho ve vedlejších učebnách.“ ☺ ☺. „Maminko, mně se 
do té školy nechce. Děvčata ze mě mají srandu, kluci mi podráží nohy, učitelé mě nemají rádi, já tam nepůjdu!“ „Musíš, jednou jsi tam ředitel...“



Kohout

26.1.1933 - 13.2.1934
13.2.1945 - 1.2.1946
31.1.1957 - 17.2.1958
17.2.1969 - 5.2.1970
5.2.1981 - 24.1.1982
23.1.1993 - 9.2.1994
9.2.2005 - 28.1.2006
28.1.2017 - 15.2.2018

Lidi narozené v tomto roce charakterizuje velká neohroženost a 
chrabrost. Na lidi působí Kohout jako sebevědomé znamení, ale 
ve skutečnosti se uvnitř něj skrývá velká konzervativnost. Kohout 
působí  také  velice  okázale,  umí  se  vyjadřovat.  Z  jeho  gest  a 
pohybů je cítit velká jistota a povýšenost. Proto se cítí jako doma, 
když  je středem pozornosti.  Je vybavený energickou povahou, 
mazaným  uvažováním,  ukázněností  a  rozhodností.  Ve  svém 
jednání je přímý,  nicméně  ne vždy citlivým způsobem. Miluje 

diskuze  na  různorodá  témata,  bude  statečně,  tvrdě  a  férově 
obhajovat  svoje  stanovisko.  Obvykle  je  nenapravitelně 
přesvědčen o svojí pravdě. Všichni lidé narození v roce Kohouta 
mají  silný cit pro peníze. Dokážou s nimi výborně  hospodařit. 
Rozumí  si  s  Koněm, Hadem,  Buvolem a Drakem.  Nesedí  mu 
Kohout, Králík, Pes či Krysa.
Na naší škole mezi žáky je celkem 21 Kohoutů a to ve třídách 
8.B a 9.A

Pes

14.2.1934 - 3.2.1935
2.2.1946 - 21.1.1947
18.2.1958 - 7.2.1959
6.2.1970 - 26.1.1971
25.1.1982 - 12.2.1983
10.2.1994 - 30.1.1995
29.1.2006 - 17.2.2007
16.2.2018 - 4.2.2019

Člověk narozený v roce Psa bývá čestný a upřímný, se smyslem 
pro věrnost a spravedlnost. Ochotně vám pomůže v potížích. Umí 
uchovat  tajemství,  nenávidí  nespravedlnost.  Je  nenápadný  a 
skromný. Nikdy se nepouští do bojů za špatnou věc, brání mu v 
tom jeho ideály a etika. Vidí do lidí, a pozná, o co komu skutečně 
jde.  Lichotivé  řeči  a  různé  okliky  ho  tedy  spíše  dráždí.  Je 
rozeným soudcem. Již jako mladé štěně dokáže Pes s neomylnou 
jistotou rozeznat dobrého a špatného člověka. On sám chce být 
jedním z dobrých lidí.  Když musí nebo chce,  dokáže pracovat 

velmi  tvrdě,  má  však  v  sobě  jistý  druh  lenosti.  Ke  svým 
nepřátelům je kritický a citově  chladný. V případě  potřeby má 
velice  ostrý  jazyk.  Bývá  realistický,  otevřený  a  přímý,  při 
vyúčtování nešetří nikoho, ani sám sebe. Často hledají chybu jen 
u druhých. Rozumí si s Koněm, Králíkem a Tygrem. Nesedí mu 
Kohout, Drak a Koza
Na naší škole mezi žáky je celkem 29 Psů a to ve třídách 7.A, 
8.A, 8.B a 9.A

Vepř

4.2.1935 - 23.1.1936
22.1.1947 - 9.2.1948
8.2.1959 - 27.1.1960
27.1.1971 - 14.2.1972
13.2.1983 - 1.2.1984
31.1.1995 - 18.2.1996
18.2.2007 - 6.2.2008
5.2.2019 - 24.1.2020

Lidé  ve  znamení  vepře  jsou  jedni  z  nejpřirozenějších  lidí,  se 
kterými  se  můžete  setkat.  Hledají  všeobecnou  harmonii,  díky 
čemuž  bývají  oblíbení  a  svědomití  pracovníci.  Také  jsou 
příjemní,  upřímní,  družní  a  skvělí  spolupracovníci.  Při 
konfrontacích neradi přilévají olej do ohně, snaží se vše urovnat. 
Vždy  učiní  první  krok  k  usmíření.  Je  obdařen  vytrvalostí  a 
trpělivostí. Projevují se nesměle a skromně, chybí jim však

 sebedůvěra a starosti si nechávají pro sebe. Jsou věrnými přáteli 
a  milují  i  svoji  rodinu.  Mají  smysl  pro  humor a  optimistický 
pohled  na  svět.  Rádi  se  realizují  v  charitě  nebo  oblastech  s 
potřebou jejich vrozené obětavosti. Rozumí si s Králíkem, Kozou 
a Tygrem. Nesedí mu Had a Opice.
Na naší škole mezi žáky je celkem 37 Vepřů a to ve třídách 6.A, 
7.A. 8.A a 8.B.

A jak to vypadá s čínskou astrologií mezi všemi učiteli i učitelkami, vychovatelkami, sekretářkami, uklizečkami, kuchařkami a pány  školníky? No upřímně 
– je to taková malá zoologická zahrada. Posuďte sami. Nejvíce, sedm, se nás narodilo ve znamení Kozy, ale těsně na paty se jim tlačí Králíci spolu s Draky, 
každé znamení po 6 osobách. V roce Hada se narodili 4,  po dvou exemplářích máme Buvola, Krysu, Psa, Vepře, Koně i Opici. A úplně osamoceni zůstali ti, 
kteří přišli na svět v roce Kohouta a Tygra.

© Tadeáš 
Kubina

© Tibor Čáslava

© Martin 
Mikulášek

© Mirek Vašulín

© Patrik Hodaň© Nikola 
Zouharová



PRÁCE ŽÁKŮ

Když jdu ráno do školy,
hledám v šatně bačkory.
Všechno se tam na mě mačká,
samá bitka, samá rvačka.
Je to hrůza je to děs,
kdo z vás by tam jen tak vlez?

Verča Strmisková, 8.A

Když ráno vcházím do školy,
vzpomenu si, že nemám úkoly.
Taková je moje cesta,
stejná jako každá ze sta.
Ve škole to nějak přežiju
a po škole si den užiju.

Gabča Patáková, 8.B

Když jdu ráno do školy,
dopíšu si úkoly.
Běžím, rychle utíkám,
do školy fakt pospíchám.
Je zřejmé že nestíhám
v šatně dlouho pobývám.
Schody rychle vyběhnu
do lavice usednu.
Kamarády pozdravím,
pak si věci vybalím.
Třída džungli připomíná
učitelka v koutě spílá.
V poslední hodině,
tváříme se nevinně.
Každý už se těší domů.
No věřili byste tomu?

Venda Sadloňová, 8.B

Když jdu ráno do školy, 
kouknu se, jestli mám všechny úkoly.
Skoro ještě spím,
do hlavy si nevidím.
Chce se mi spát
a musím pořád psát.

Darča Budařová, 8.B

Když jdu ráno do školy, 
cestou dělám úkoly. 
Matiku, fyziku, češtinu,
nezapomenu ani na anglinu.
Každý tomu říká učení,
ale pro mě je to jenom mučení.
Já raději prožívám svoje první lásky, 
se školou si nedělám žádné vrásky.
Počty už mě nebaví,
čeština mě zase unaví,
Z učitelů mě mrazí,
ale to mi náladu nezkazí.
Prázdniny za chvilku už budou,
s kámošema zatočíme s nudou.
Někam na výlet pojedem, 
a pořádně to rozjedem.
Potom v září znova škola začne,
nový školní rok to načne.
Zas budu muset chodit do školy,
a ráno cestou dělat úkoly ☺.

Sandra Čonková, 8.B

Kdybych  se 
narodila 
v roce  1900, 
asi  bych  si 
zvykla. 
Myslím si, že 
narodit  se  na 
počátku  20. 
století  není 
výhra,  zvlášť 
když  lidstvo 
čekaly rovnou 
dvě  světové 
války. Osobně 
si všední život 
bez 
technických 
vymožeností 
nedovedu 
představit. Je neuvěřitelné, jak se život 
za  posledních 100 let  změnil,  kolik je 
toho nového. Myslím, že já si rozhodně 
nemám na co stěžovat a měla bych být 
ráda za to, co mám. Jako ostatně většina 
lidí na světě. 

Daniela Chvátalová, 8.B

V roce 1900 bych se narodit 
nechtěl, nechtěl  bych  zažít 
válku.  Nebyla  elektřina, 
počítače  a  další  věci.  Ale 
kdybych se v tom roce narodil, 
nemohl bych s tím nic dělat a 
musel  bych  si  vystačit  s tím, 
co  bylo.  O  počítačích  bych 
nevěděl,  takže  by  mi 
nechyběly.  Jsem rád,  že  jsem 
se  narodil  v dnešní  době. 
Můžu být rád, že jsem.

Martin Krejčíř, 8.A

Kdybych  byl  učitel, chtěl 
bych  učit  žáky  na  druhém 
stupni.  Učil  bych  dějepis, 

protože mě  zajímají  dějiny,  baví  mě  a 
mám  z něj  dobrou  známku.  K žákům 
bych chtěl být spravedlivý, přál bych si, 
aby  je  moje  hodiny  bavily  a  aby  si 
z mých hodin co nejvíce zapamatovali a 
nemuseli  se  učit  doma.  Myslím,  že 
kdybych  jim pouštěl  filmy  k probírané 
látce  nebo  s nimi  chodil  na  různé 
výstavy, předmět by je bavil více a byl 
by pro ně zajímavější, než kdybych jim 
diktoval  dlouhé zápisy a oni si  museli 
jen psát. Rozhodně bych je nezatěžoval 
úkoly,  nad  kterými  by  trávili  hodně 
času,  ale  dával  bych  jim  je  tehdy, 
kdybychom  něco  nestihli  ve  škole. 
Pokud  by  si  s něčím  nevěděli  rady, 
mohli by se ke mně  zastavit  a já bych 
jim  rád  pomohl.  A  odměnou  za  moje 
úsilí by bylo,  kdyby žáci  můj  předmět 

měli  rádi,  těšili 
se  na  něj  a 

získávali dobré známky.
Michal Nevřivý, 8.A

AŽ BUDU V DEVÍTCE…  Až budu v devítce, začnu si to užívat. Hlavně druhé pololetí, protože to bude poslední rok se třídou a učiteli. Když mě vezmou na 
střední školu, na školu se úplně vykašlu. Celkem se těším, až půjdu na střední školu, protože potkám hodně nových lidí. Ale netěším se, až budu dojíždět do  
Brna a budu muset brzo vstávat. Doufám, že tam budou samí super lidi a žádná nepříjemná děcka. Asi půjdu na automechanika nebo na kuchaře. Obojí by mě 
bavilo, ale asi víc automechanik. Je dobrý pocit, když si opravíte motorku sami, než když vám ji spraví někdo jiný. Za rok ale může být všechno taky úplně 
jinak. Poslední dny ve škole si budu užívat úplně naplno. Aleš Brabec, 8.A

VÁLKA
Válka je krveprolití, 

válka je zbraň a zabití.
Stačí jen málo, 
aby se to stalo.

Válka je známka krutosti,
lámou se v ní nejen kosti.

Co se jí nelíbí zničí,
světem jen profičí.

Koně se plaší, 
a zbraně straší.

Napni luky, vystřel šípy
a rozběhni se za štíty.

Většina vojáků na zemi leží,
zbytek na věži střeží.

Do pole se ženou,
taky tam brzy umřou.
Mužové v boji padají

manželky doma plakají.

Vždy je mnoho obětí, 
všichni jdou do podsvětí.
Do války jde spousta lidí 
plno jich v ní umírá,
a knížatům na hradě
se zadek vyhřívá.
Zahlédli jste válku?
Berte rychle basebalovou pálku.
Včera jsem byl ve válce, 
dneska jezdím na pálce.
Nechtěl bych nikdy válčit,
nemusel bych na to stačit.
Válka je válečná,
je strašně zbytečná.

Dominik, Radim, Filip, Lukáš, 
Kája, Kuba, Jirka, Hanka, 

Michal, Tonda

© Týna



JESTLIPAK SE TAKY T ĚŠÍTE NA PRÁZDNINY, TŘEBA JAKO MY ZE 3.B?
Adam se těší k babičce na ostružiny,  rybízy, maliny a jahody. 
Sam na hory, kde je krásně zelená tráva. Pavča k moři. Jirka na 
svůj první tábor. Matěj  na koupání. Kryštof  na to, že bude moct 
chodit později spát a Markéta  protože nemusí brzy vstávat.  Ivo 
bude na narozeniny a protože může dělat to, co jindy nemůže. 

Dominik  na pohádkové výlety s rodiči.  Lucka na klid a Eva na 
chození ven s kamarády a Adéla na to že je volno. Podle Šárky 
jsou prázdniny príma, podle Filipa  bezva a podle Jeníka, prostě 
super. Myslím, že s třeťáky nemůžeme jinak než souhlasit:-)

AŽ BUDU V DEVÍTCE…  Až budu v devítce, začnu si to užívat. Hlavně druhé pololetí, protože to bude poslední rok se třídou a učiteli. Když mě vezmou na 
střední školu, na školu se úplně vykašlu. Celkem se těším, až půjdu na střední školu, protože potkám hodně nových lidí. Ale netěším se, až budu dojíždět do  
Brna a budu muset brzo vstávat. Doufám, že tam budou samí super lidi a žádná nepříjemná děcka. Asi půjdu na automechanika nebo na kuchaře. Obojí by mě 
bavilo, ale asi víc automechanik. Je dobrý pocit, když si opravíte motorku sami, než když vám ji spraví někdo jiný. Za rok ale může být všechno taky úplně 
jinak. Poslední dny ve škole si budu užívat úplně naplno. Aleš Brabec, 8.A



BESEDA SE STAROSTOU
Jako  každý  rok  jsme  my  šesťáci  navštívili  obecní  úřad. 
V místnosti, kde pravidelně zasedá obecní zastupitelstvo, jsme se 
u  kulatého  stolu  sešli  s panem  starostou  Františkem Pejřilem, 
který  s námi  ochotně  pobyl  skoro  dvě  vyučovací  hodiny. 
Popovídal  nám  o  tom,  jak  co  v obci  funguje  a  také  statečně 
zodpovídal naše všetečné otázky. Návštěva se nám líbila a pan 
starosta na nás zapůsobil dost dobře. Práce ho baví, mluvil s námi 
upřímně, nepovyšoval se nad nás, říkal, co by chtěl změnit, 

zasmáli jsme se s ním. Jak napsal jeden z nás v hodnocení – „Je 
to  prostě  borec“.  Takže  spokojenost.  Přinesli  jsme  mu  dárek. 
Důkaz toho, že naše obec vůbec není obyčejná a že už i my víme, 
že  je  tu  spousta  super  věcí,  kterými  se  třeba v jiných  obcích 
pochlubit nemůžou. A od něj jsme na oplátku dostali čokolády, 
na  posilněnou  na  cestu  zpátky  do  školy☺.  Tak  abyste  o  to 
nepřišli, tady jsou některé naše básničky.

HASIČI
(Monča Šplíchalová)
Všude hoří, kouří se,
hasič sedí na římse.
Všichni už jedou,

každou holku svedou.
Potom hasič zastaví,

a hadici nastaví.
Všichni rychle běží,
můžou dýchat stěží.

Lezou po žebříku tam,
kde je ohořelý trám.

Nikde už nehoří,
v domech ani u moří.

SBĚRNÝ DVŮR
(Vláďa Peršan)
Na sběrný dvůr,

chodí všichni COOL.
Plasty třídit, odnášet,

ne vše na skládku odvážet.
Nekazit naše ovzduší,

to se přece nesluší.
Co vám mám povídat,

musíme se o zemi starat.
Musíme dělat vše,

tak jak se má třídit odpad,
odvážet jej na sběrák,

ano, to je doopravdy tak.
Každý kdo je borec,

navštěvuje sběrný dvorec.

DŮM S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU

(Terka Dumpíková)
Kam jednou půjdu, až budu stará?
Nevím, zatím mě nic nenapadá.

Snad budu mít rodinu
a u ní se nakonec ukryju.

A co když to štěstí mít nebudu?
Přemýšlím... á, já už vím.

Máme u nás na vesnici domeček,
domov tu najde každá babča a dědeček.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
(Verča Žáková)

Všichni na něj rádi chodí,
nikomu to neuškodí.
Děti hrají honěnou,

schovávají se za stěnou.
Malé děti staví bábovičky,

hlídají je prababičky.
Všichni se tu rádi mají,
ať jsou velcí, nebo malí.

HUDEBNÍ ŠKOLA
(Jenda Novotný)

Hudební škola, každého volá
Stačí jen přijít před dvěře,

hudba s vámi zatřese.
Uslyšíte hudbu hrát,

možná tam chodí váš kamarád.
Může tu být velký bál,
nebojte se, pojďte dál.

KOUPALIŠTĚ
(Jakub Strejček)

Plave plavčík po vodě,
chytil jsem ho bez lodě.
Chytil jsem ho na háček
máme super koupáček.

ŠKOLA
(Terka Langová)

Mrňata i teenageři každé ráno vstávají,
do školy se chystají.
Čeják, matika, fyzika,

to je věda ujetá.
Všichni školu milujem,
v dějáku si pohrajem.

Prázdniny jsou stejně nej
všichni volaj hoja hej .-)

OBECNÍ ÚŘAD
(Patrik Vágner)

Obecní úřad, je v každé obci
a v něm nikdo nespí.

Starosta ho řídí
aby obec byla senzační.

ZASTÁVKA
(Jiří Severa)

Na zastávku spěchám z rána
na autobus do školy,

když se svezu, jsem tam brzy,
a nohy mě nebolí.

Autobusem jezdím denně
a byl by to prima vtip,

kdybych mohl každodenně
zastávku u domu mít.

Nemusel bych nikam chodit,
jen bych jezdil tam i zpět.
Kdyby se mi ten sen splnil

mohli byste závidět.

HŘIŠTĚ
(Martin Buchta)

Hřiště to je kamarád,
chodí tam každý zcela rád.

Je to takový obdélník,
není to žádný obchodník.
Chodí tak každý zadarmo,

ani trochu nadarmo.

ZKRATKA
(Jirka Eliáš)

Naši školu v Mokré máme,
každé ráno pospícháme.
Kdyby zkratky nebylo
než Horákov dorazí,
dávno by už zvonilo.

TRAFIKA
(Barča Tancošová)
Noviny a časopisy,

v trafice se spolu mísí.
Bravo, Popcorn DVDčka,
prodávají tam taky céčka.
V trafice mají dobré věci,

utratit tam prachy je lehké přeci.
Věcí je tam celá kupa,
vejde se tam lidí tlupa.
Trafika je prostě super,

chodí tam bezďák i hoper.

SKLENÁŘSTVÍ
(Míša Folerová)

Ráno jsem se zhrozila,
okna se nám rozbila,

Velký problém tady mám,
místo okna jenom trám.
Celý den jsem na nohou,

ve sklenářství nám pomohou,
Se sklem umí zázraky,
vydrží nám na roky.

Večer už mám nová okna,
to vám povím, byla hokna.

TASY
(Lukáš Bavlnka)
Tasy, Tasy, Tasy
to je prostě klasy.

Zalepíme duše, prodáme disky,
posaďte se u nás a dejte si whisky.

Tasy má velké sklady
a taky velké náklady.

VINOTÉKA
(Jarek Vaňáček)

U nás už má každý v merku,
tu mokerskou vinotéku.

Každý rád tam ochutnává
ty moravské skvosty,

staré, mladé všeho druhu,
vína mají vždycky dosti.

Vinotéka ta frčí, až to v ní hučí.
Chodí do ní každý Čech,

pro víno tam a zpět.

AŽ BUDU V DEVÍTCE… Až budu v devítce, tak si budu muset už konečně vybrat povolání a také školu, na kterou půjdu. Už mám pár tipů. Nikdo z nás ale 
přesně neví, kde skončí. Těžké rozhodování to ale určitě bude. Nevím, jestli se mi na té škole, kde mě přijmou, bude líbit a jak tam zapadnu. Zvykat si na nové 
prostředí a nové spolužáky je pro někoho těžké, ale pro mě to snad takový problém nebude. Ta představa že už budu za chvíli v devítce, je zvláštní. Těším se i 
ne. Budeme sice z žáků nejstarší na škole, ale plně zaneprázdněni učením. Devítka bude náročná, to ví každý, ale my to zvládneme.    Verča Dubovcová, 8.B



JAKÉ JE TO BÝT DEVÁ ŤÁKEM

Každý  si  myslí,  že  deváťák  je  osoba  na úrovni. 
Není tomu ale vždy tak.  Někdy jsme jak utržení 
z řetězu  a  kdokoli  nám  nabídne  prst,  utrhneme 
celou  ruku.  Kašleme  na  všechna  pravidla  a 
myslíme  si,  že  jsme  středem  vesmíru.  Každou 
chvilku jinak obyčejného dne si chceme okořenit 
peprným  vtípkem  a  tím  se  štveme  navzájem. 
Přemýšlení  je  pro  nás  čím  dál  těžší  a  tak  nám 
vypadávají  z hlavy  i  ty  nejzákladnější  věci,  jako 
pamatovat  si  co  máme  donést  na  zítra  a  jak  se 
správně chovat a jak mluvit. Někdy se nezmůžeme 
na nic jiného než na skřeky, protože slova jsou asi 
těžko  zapamatovatelná.  A  to  nemluvím  o  učivu, 
které přitom musíme zvládat. A co je nejlepší, tak 
ta  naše  pasivita.  Když  položíte  otázku,  i 
v pětadvacetičlenné třídě je hrobové ticho.
 Já být  učitelkou, tak si  pořídím nějaký  předmět 
vhodný pro trefování se do nepřítomných obličejů 
tupě  čumících  žáků  nebo  hlav  bavících  se 
hluchoňů,  co neslyšeli  zvonění.  Nebo bych si  do 
hodiny  pořídila  megafon,  abych  si  nemusela 
vyřvávat hlasivky. No jo no. Jsme jen lidi. Každý 
toho má někdy po krk a tak by měl  vypustit. Měl 
by  se  místo  blbých  keců  a  zbytečného  řvaní 
zamyslet  nad  sebou,  snažit  se  pochopit  toho 
druhého a pak se tomu zasmát. Tak se zasmějme. 
Přece  si  nenecháme zkazit  náladu  kvůli  někomu 
nebo něčemu, co za to nestojí.

Kristýna Drápalová, 9.A

Být  deváťákem  není  tak  jednoduché,  jak  se  na 
první  pohled  může  zdát.  Jelikož  patříme  mezi 
nejstarší žáky na škole, jsou na nás kladeny větší 
nároky ve všech ohledech. Navíc mnozí z nás stále 
procházejí těžkým životním obdobím známým pod 
názvem puberta, neboli dospívání, kterým si musel 
projít každý z nás. Na začátku školního roku jsme 
všichni  do  jednoho  odsouhlasili  mnoho  věcí. 
Většinu z nich jsme zapomněli.  Nejhorší však je, 
že mezi ně patřily i ty, o kterých jsme tušili, že je 
nejspíš nedokážeme splnit. Teď o nás mnozí říkají, 
že nedržíme slovo. A my všichni dobře víme, že na 
to mají právo.
První  pololetí  se  všichni  snažili  mít  co  nejlepší 
prospěch, tudíž se zvýšila naše aktivita a celkový 
přístup  k práci.  Příčinou  tohoto  jevu  byla 
skutečnost, že jsme potřebovali dobré známky, jež 
se zveřejňovaly na přihlášce ke studiu na středních 
školách,  kam  jsme  se  chtěli  dostat.  Ve  druhém 
pololetí ovšem tato aktivita u většiny opadla. Byli 
jsme přijati na školy, na které jsme se hlásili a teď 

už je důležitá pouze jedna věc, nepropadnout a následně nemuset dělat reparáty, 
případně opakovat ročník, který by náš pobyt na základní škole prodloužil o další 
rok. Pro nás je však tento rok naším posledním a jsme si  toho dobře vědomi. 
Tento rok jsme nejstarší, ale pouze proto, abychom byli  příští rok znovu těmi 
nejmladšími.        Ivana Nováčková, 9.A

Když se tak ohlédnu za těmi  uplynulými  devíti  roky,  tak  zjišťuji,  že jsem tu 
vlastně strávil více času než doma. Teď je těch devět let za námi. Když jsme do 
téhle školy přišli jako banda vysmátých prvňáčků, netušili jsme, kolik věcí se tady 
naučíme a taky kolik jich zapomeneme. Bylo to naše první opravdové seznámení 
se světem.  S odstupem času mám pocit, že jsme byli v lecčem rozumnější než 
jsme teď. Bude to asi tím, že jsme všechno špatné viděli černě a dobré bíle. Teď 
to vnímáme tak nějak barevně. No a potom už to šlo samo (skoro:). Až na „pár“ 
problémů jsme si to tady docela užili. 
Nechápu, jak to někteří učitelé s námi mohli vydržet. A také nechápu, jak jsme to 
mohly vydržet my s některými učiteli. Nechci a nebudu se tady rozepisovat o tom, 
co každý z vás ví. O našich oblíbených či  neoblíbených předmětech, učitelích, 
kamarádech atd. Ale raději bych touto cestou chtěl poděkovat všem, co se nás tak 
urputně  snažili  vzdělávat a předávat své zkušenosti. A hlavně naší p.uč.  třídní, 
neměla to s námi občas jednoduché a my jsme jí za její důvěru opravdu vděční. 
Uvědomujeme si, že do nás investovala více času a sil než měla v popisu práce a 
dělala věci, které by pro nás asi jiní učitelé nedělali. Na závěr bych vám všem 
popřál hezký zbytek pobytu v našem, a za chvíli už jen ve vašem ústavu :-D. 

Otakar Machan, 9.A

Vzkaz prv ňáčkům Vzkaz u čitelům

David Kuč. Hodně štěstí. Díky.
Tom M. Zdendo, seš borec. Mějte se.
Tom P. Už jen osm let. Těšilo mě.
Ota Udrž se, už jen 8(9:) let. Zdarec.
Iva Starší to s vámi (většinou:) Přežijte to.

myslí dobře.
Lukáš S. Učte se. Učte.
Pavel S. Užijte si to. Dobrý.
Lukáš Ž Sbohem. Sbohem.
Patrik Žijte svůj sen. Nechte nás žít.
David Koš. Pohodička. Hafo nářez.
Petr Zdar. Nashledanou.
Nik: Nevíte, co vás čeká. Nashledanou.
Dan Bude hůř. Buďte hodnější.
Vítek Hodně štěstí. Bude se mi stýskat.
Mirek V. Ještě vás tu toho hodně čeká. Už mě to nebavilo.
Míša Mějte se hezky. Nebuďte přísní.
Monča Nezlobte. Hodně trpělivosti.
Marek Škola je život. Omládnout učitelský sbor.
Janča Vydržte to, uteče to jak voda. Hlavně pevné nervy.
Lenka Tádo a Luci, nezdávejte se. Díky, že jste nás učili „u číme se pro 

sebe a ne pro školu“
Kristýna Buďte hodní. Až půjdete do školy, srdce nechte

doma.
Tibor Respect <3. Nech brouka žít.
Tom K. Učení je na ... Mějte se pěkně.
Pavel V. Ahoj. Dávejte míň písemek.
Mirek Č. Užijte si to. Zdarec.

Na závěr pár rad pro přežití v našem ústavu: 1. Občas se učte, ať nedopadnete jako někteří z nás. 2. Ptejte se, aspoň to učitelé nebudou mít tak jednoduché. 
3. Snažte se z toho nezbláznit a ve zdraví všechny překážky překonejte.
Zajímavost: Tak pozor, ve škole jsme strávili přibližně 10 500 vyučovacích hodin, což je 472 500 minut… celkem síla!

© Týna



Odpadní báse ň

Odpadu je všude moc,
žádáme vás o pomoc.
Jednotlivec nepomůže,
skupina je lepší,
na poli se budou pásti
zase velcí vepři.

V lese odpad překáží,
plno místa v garáži.
Les byl zvířat velký dům,
dnes však patří odpadům.
Zvířata nám emigrují
do lesa se přece bojí!

Železo teď vodě vládne,
copak z toho vlastně máme?
Ryby táhnou na sever,
ve Švédsku je vody džber.
Raci odešli včas,
my neslyšíme ptáků hlas.
Krysy se z pod mostu klidí,
je tam mnohem více lidí.

Auta městem frčí,
v továrnách to vrčí.
Z komínů dým vychází,
čápi, ti už odchází!

Viry světem si to šinou,
už jsou dávno za dědinou.
Bakterie už jsou všude,
copak s námi teďka bude?

I Savo – výpověď už dalo
a desinfekce nestačí,
lékárny jsou bohatší…
Domestos se klidí z cesty,
a bakterie si zpívaj hezky.
Hymnu bojovou už mají,
na  nás si teď počíhají.

O pomoc vás žádáme,
v boji my se shledáme.
A proti bakteriím hezky,
zapějeme hymnu česky.
Když se nám to povede,
budem šťastní sousedé.
V lese bude zase krásně
my budeme skládat básně.

Danča a Venda 8.B

ŽÁKOVSKÁ RADA
Pro tento školní rok se s vámi loučíme my - zástupci jednotlivých tříd. Naposledy v této sestavě.

Tak ať se vám daří...dobře samozřejmě…a nebo ještě lépe☺.

ŽÁKOVSKÁ RADA - zvolení zástupci tříd pro školní rok 2008/09
za 1. stupeň:  Eliška Tancošová, Šimon Straka (3.A),  Lucie Havlásková, Jan Osolsobě  (3.B),  Thomas Kenneth Gerken, 
Zuzana Křížová (4.A), Tereza Jantošovicová, Petra Břicháčková (4.B), Nikola Chvátalová, Marek Dumpík (5.A),
za 2. stupeň:Veronika Žáková, Tereza (6.A),  Antonín  Švehla,  Jiří  Petráš (7.A),  Petra Elblová,  Katka Lorencová (8.A), 
Denisa Chmelíčková, Jáchym Šrámek (8.B), Ivana Nováčková, Otakar Machan (9.A),
za učitele: Jana Kubáňová a Petra Bauerová.

Tak poj ď…
Tak pojď do naší školy,

jsou tu sice moli,
kteří rozežerou učebnice na padrť.

Ale když chytíš pár molů,
hoď je za školu,

udělej krok
a zmizí celý rok.

Tak pojď do naší školy,
jsou tu sice moli,
ale udělej krok,
a zmizí celý rok.

Majka Bednářová, 4.A

No je to možné? Jsme zase na konci. A na každém konci je hezké, že něco nového začíná. Nám za chvilku skončí škola a začnou dlouho  
očekávané prázdniny. No tak vám přejeme, abyste si je pořádně užili, ale o to myslím strach mít nemusíme☺. To přece všichni umíte. A po 
prázdninách se na vás zase těšíme. A to jako opravdu, fakticky, na mou duši. Tak pá pá v příštím školním roce. Za celou naši školu a redakci 
školního časopisu se tradičně loučí Jana Kubáňová a Petra Bauerová


