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Ahoooj …tak jsme zase tady a zdravíme všechny čtenáře a příznivce našeho školního časopisu. Sedmé číslo právě opustilo tiskárnu. 

Sedmička je šťastné číslo, tak doufáme, že se časopis bude líbit.  Tak „pěkné počteníčko.“      ☺ Vaše redakce

 
I v tomto čísle bychom chtěli hnedka na úvod poděkovat paní Andree Žákové za vytištění a vyvázání našeho časopisu. Již potřetí se tohoto 
úkolu ochotně ujala a ušetřila nám všem spoustu práce.  
 
ŠKOLA V AFRICE 
A máme tady další dopis od našeho Vincenta. Jak jsme vás informovali 
v minulém čísle, opakuje Vincent první třídu. Nyní jsme obdrželi dopis od 
jeho nové paní učitelky Susan. Píše, že nás všechny celá Vincentova rodina 
moc pozdravuje, a doufá, že se máme skvěle. Vincentovi se daří také dobře a 
je zdravý (to je v Africe velmi důležité, neboť zdravotní péče je tam na velice 
špatné úrovni). Vincent ve třídě prospívá, je pracovitý, zvídavý a aktivní. 
Nejvíce ho baví tělocvik a má rád volejbal. Jeho rodina nám děkuje, že jej 
podporujeme ve studiu. Vincentovo vysvědčení spolu s novým obrázkem 
najdete opět na nástěnce Žákovské rady.   
Paní učitelka také píše, že v těchto měsících je počasí v Africe velice suché a 
horké a právě probíhá období sklizně. Ta ale není zrovna veliká kvůli 
nedostatku srážek. Navíc tam mají i nedostatek vody.  Vincent pomáhá doma 
s domácími pracemi. Má ale také svoji vlastní zahrádku a několik prasátek, o 
které se stará. Tak hodně štěstí.  
 
     
Drak       
Eliška Šiková 
Draku, draku? 
Proč letíš furt po oblaku? 
Oblak se pak rozpustí a ty uletíš! 
Spustí se pak velký déšť, 
z provázku se utrhneš. 

 
Zima 
Eliška Šiková 
Zima, zima, zima, 
chytá se nás pořád rýma. 
V zimě pořád jenom sněží 
proto jsme tak všichni svěží. 
 
 
 
 

 
  
Podzimní den 
Simona Živělová 
Podzim přišel zas, 
a překvapil nás. 
Listí padá barevné,  
vítr ten ho nadzvedne. 
 
Po obloze letí dráček, 
zvědavě se dívá ptáček. 
Vítr honí mého draka, 
vyletěl až nad oblaka. 

 
__________________________________________________ 
 
Malý Viktor zvýšil počet obyvatel naší planety v pondělí 25.10.2010 ve čtvrt na osm 
ráno. Vážil 3380 gramů, měřil 51 centimetrů, na svět se dostal rychle a hned si 
pěkně od plic zařval. Teď je mu něco přes čtvrt roku, spí asi 15 hodin denně a 
zbytek času nejraději jí, drandí venku v kočárku, mrmlá, směje se a vykuleně kouká 

na všechno okolo. Prostě je to hodný chlapec …ZATÍM ) 
PŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ 

© Madik Safariev, 7.A 

© Míša Čechová, 9.A 
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PŮLROK VE 2.A 
Skončily prázdniny a 1. září jsme se opět ocitli před školou. 
Potkali jsme své kamarády, pozdravili se s učiteli a zasedli do 
lavic už 2. třídy. Po počátečním rozkoukávání nás čekal týden 
plný dobrodružství, začátkem října jsme totiž společně se třeťáky 
odjeli na školu v přírodě do Březové nad Rokytnou. Bylo to 
docela napínavé, někteří z nás totiž jeli vůbec poprvé vlakem. Na 
škole v přírodě jsme získali spoustu nových kamarádů i zážitků: 
skákali jsme na bungee-trampolínách, zdolali jsme lezeckou 
stěnu, překonali jsme strach z lanové dráhy 6metrů vysoko, 
jezdili jsme na raftech, stříleli z luku, hráli spoustu her. Po 
návratu domů a do školy už začala ta pravá školní práce – učení, 
cvičení, zpívání a vytváření různých výrobků. Vše jsme si ale 
zpestřovali – byli jsme v divadle na představení Mauglí, vyráběli 
jsme si podzimní vazbu ze suchých květin, čekali a vítali jsme 
Martina na bílém koni, pekli jsme svatomartinské rohlíčky, 
navštívil nás Mikuláš, před Vánocemi jsme jeli do kina a 
zazpívali si u stromečku koledy. Docela se už těšíme, co nového 
nás čeká ve druhém pololetí. 

Druháci a Šárka Mazánková 

 
 
PŮLROK VE 3.A 
V září jsme byli ve 3.A první měsíc. (Šarlota) Od té doby jsme 
se naučili mnoho věcí: vyjmenovaná slova po Z, B, L, násobilku 
6,7. I v prvouce se učíme prima věci. (Bára) Třeba o Praze. A 
byli jsme v divadle na představení o Mauglím. (David) Nově 
máme Aj – moc mě baví. Navštívili jsme EKO pracoviště na 
Jezírku. Prolézali jsme velkým cvičným mraveništěm. (Zdenda) 
Bylo to super (Mar ťa) Ani jsem nemrkla okem a už je prosinec. 
Sníh poletuje a ty tři měsíce utekly jako voda. (Gába). a chvíli 
bude pololetí, to to fakt rychle uteklo. (Šarlota). 
 

 
 
CO JSME ZATÍM LETOS ZAŽILI? 
Už jsme třeťáci, takže jsme se začali učit vyjmenovaná slova, to 
je ale panečku hrůza!!! Také nás čeká zbytek malé násobilky a 
počítat letos budeme až do tisíce… Začali jsme se učit angličtinu, 
což nás zatím dost baví, protože tam hrajeme i spoustu her, učíme 
se písničky a básničky. Naštěstí není škola jen a jen pouze o 
učení, tak jsme se už letos byli podívat v divadle Polárka na 
představení Mauglí. To bylo ještě v září. V říjnu jsme jeli na 
školu v přírodě ke Třebíči. Program byl moc zajímavý – 
vyzkoušeli jsme si vylézt na horolezeckou stěnu, skákali jsme na 
bungee trampolíně, také jsme se prošli na vysokých lanových 
překážkách ve výšce 6m. V listopadu měl přijet Martin na bílém 
koni, přestože jsme se na něj nachystali – udělali jsme si 
jednoduché lucerničky, napekli jsme martinské rohlíčky a 
nachystali jsme mu i toho koně, tak měl pár dní zpoždění… Na  
 

začátku prosince jsme jeli do Soběšic na Jezírko, kde jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavého o včelkách, vosách a mravencích. 
Ochutnali jsme různé včelí produkty a asi nejlepší bylo, když 
jsme si mohli prolézt velké mraveniště a podívat se, tak to tak asi 
vevnitř vypadá. To byla paráda… 

3.B 

 
 
 
CO NOVÉHO VE 4.A 
V naší třídě došlo k řadě změn. Máme novou paní učitelku, 
s kterou hrajeme super hry, také se hodně naučíme. V matematice 
hrajeme Zamrzlíka, také soutěžíme v písemném dělení. 
V ČJ nás nejvíc baví „Kufr“, V AJ pexeso. Přibyly nám dva nové 
předměty Vlastivěda a Přírodověda. Učivo je mnohem 
náročnější. Navštívili jsme Anthropos, také jsme měli výlet do 
Pekárny, po cestě jsme hráli různé hry, byli jsme i v knihovně. 
V říjnu jsme byli v divadle na Rychlých šípech, v listopadu pak 
na Lipce, kde byl přírodovědný program. A ještě jsme se naučili 
rýsovat kružnice, a proto jsme měli soutěž o nejhezčí Mandalu. 
Nejvíc se nám líbila návštěva Anthroposu. 

4.A 

 
 
PŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ ANEB CO JSME ZA TENHLE 
PŮLROK VŠECHNO PROVEDLI 
Je tu zas další školní rok a s ním i další lumpárny třídy páté Á. 
Dne 22. 9. jsme se vypravili do Růženina lomu, kde jsme 
poznávali přírodu. V říjnu nás Mirďa Havlásek reprezentoval na 
Želešické růži, kde obsadil 1. místo. 3 dny nato byl Mokerský 
běh, samosebou že Mirďa vyhrál i tento závod. Avšak není to 
jediný úspěšný sportovec v naší třídě, jelikož na Mokerském 
běhu jsme obsadili všechny stupně vítězů: na druhém místě 
doběhl Libor Polák a na třetím pak Šimon Straka. A jako každý 
půlrok i letos se konal sběr starého papíru. A jelikož jsme ve 
sbírání papíru opravdu dobří, vyhráli jsme. A ke konci měsíce 
jsme ještě stihli představení Rychlé šípy v divadle Radost a 
vyráběli jsme v keramice kapličky. Na začátku listopadu jsme 
besedovali v knihovně s panem Adolfem Dudkem, malířem, 
který nás přesvědčoval, že malovat umí každý. Koncem listopadu 
jsme ještě stihli koncert skupiny Réva v naší jídelně, kde nám 
skoro vzali Libora do pekla, ale nakonec mu dali mnohem horší 
trest, musí zůstat ve škole. Prosinec začal exkurzí do Brna. 
Nejdříve jsme si prohlédli barokní kostel sv. Janů a Loreta, 
potom gotický chrám sv. Jakuba, morový sloup a renesanční 
fasády na náměstí Svobody. Vše zakončil nákup suvenýrů na 

© Zuzka Pejřilová, 2.A 

© Marek Kříž, 2.A 

© Denča Varhaníková, 4.A 

© Petra Dostálová, 2.A 
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Zelném trhu. Kromě téhle „expedice“ jsme přichystali v 
rukodělkách s Fantázií vánoční dekoraci, zajeli do Brna na film 
Megamysl a nechybělo ani rozdávání dárečků, zpívání koled a 
ochutnávka cukroví ve třídě.    

    Šimon Straka, 5.A 
 

PŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ 5.B 
V září jsme se sešli ve stejném počtu jako v první třídě. Vrátil se 
k nám náš spolužák z Holandska Dan Borek. Máme i novou paní 
učitelku a paní asistentku. 
Školní rok nám začal exkurzí do Růženina lomu. Pak naši třídu 
úspěšně reprezentoval na Želešickérůži Honza Osolsobě (2. 
místo). V říjnu jako obvykle proběhl sběr starého papíru pro 
Vincenta, kde se naše třída umístila na 3. místě. Naši stálou 
oporou je Matěj Kousalík s letošními více než 400 kg. V 

listopadu jsme šli 
společně s 5.A na 
přednášku o ilustraci knih 
do místní knihovny. 
Ilustrátor Adolf Dudek 
nám ukázal velmi 
zábavným způsobem, jak 
jednoduše kreslit. V 
keramice jsme vyráběli 
kaple. Listopad jsme 
zakončili koncertem Révy 
letos pekelně vydařeným. 
Asi největší akcí pro nás 
byla exkurze do Brna s 
názvem Barokní Brno. 
Také letos jako 
každoročně proběhly ve 
škole Vánoční dílny. 
Výtěžek z prodeje 
poputuje na vzdělání pro 
Vincenta. Předposlední 

den školy před vánočními prázdninami jsme jeli do Olympie na 
film Megamysl. Film se nám moc líbil. Než jsme se rozběhli na 
vánoční prázdniny tak jsme si rozdali dárky a ochutnali cukroví 
na třídní besídce. Nejvíc nás bavila hra Židle. Kromě těchto akcí 
jsme se také mnohému naučili. Zvládáme učivo neživé přírody, 
Vesmíru, historii do 19. století, římské číslice, rýsování, 
prohlubujeme znalosti v češtině a angličtině. V tělocviku jsme se 
nově naučili přehazku, ringo, florball, basket, šplh a kotoul. 
Projekty z vyučování a výtvarné výchovy zdobíme chodby ve 
škole a naši třídu. 

5.B 
 
TŘÍDA 6.A ANEB CO JSME ZAŽILI  
Na druhém stupni nás přivítali noví učitelé a nové předměty jako 
jsou: fyzika, dějepis, zeměpis a výchova k občanství. První 

zážitek byl, že jsme spolu 
s 9. třídou jeli na literární 
exkurzi Po stopách Bible 
kralické. Byli jsme ve 
starém muzeu, v krásné a 
velké bazilice a 
v Židovském městě. 
V přírodopise jsme měli 
laboratorní cvičení, kdy 
jsme zkoumali slupku 
cibule pod mikroskopem. 
Bylo to moc zajímavé. Dále 

jsme spolu s 6.B měli projektový den na téma Pravěk. Byli jsme 
rozděleni do čtyř skupin. Hráli jsme hry, plnili úkoly a nakonec 
jsme vyráběli V ěstonické venuše z hlíny. Moc nás to bavilo. 
Čerti z 9. třídy byli moc zábavní. Odnesli si Petra Jakubku, ale 
pak nám ho hned vrátili☺. Ve škole se také konal florbalový 

zápas, ve kterém nás reprezentovali žáci z 2. stupně. Tento půlrok 
jsme si moc užili!!!!  

Marie Bednářová, Katka Košinová, 6.A    
 
PŮLROK V 6.B 
„A už je to tu zase“. Další školní rok, ale tenhle bude jiný, 
protože jdeme do 6. třídy, to znamená na 2. stupeň. Na začátku 
školního roku jsme si mysleli, že tato třída bude patřit ještě k těm 
lehčím. Ale nebyla to pravda. V září jsme se seznamovali 
s novými učiteli. Po tomhle půlroku už je známe dobře (a oni 
zase nás). 
Na podzim jsme psali poprvé Scio testy z češtiny, matematiky a 
obecných studijních předpokladů a byla to nuda. Pak jsme se 
měli projektový den na téma Pravěk a to byla zábava. Moc se 
nám to líbilo. 
Tvořili jsme 
Venuše a plnili 
všelijaké úkoly. A 
pak zase učení. 
Koncem listopadu 
byl ve školní 
jídelně koncert 
skupiny Réva. 
S ní jsme zpívali i 
soutěžili, což byla 
sranda. Před 
Vánocemi se 
pořádaly Vánoční 
dílny, kde někteří 
z nás pomáhali a 
zájemci si mohli 
něco vyrobit nebo 
zakoupit. Přišlo 
tam docela dost 
lidí.  Předposlední prosincový den jsme měli besídku. Rozdávali 
a také losovali jsme si dárky. Odpoledne byl florbalový turnaj a 
druhý den jsme jeli do kina na film Já, padouch. V květnu 
pojedeme na školu v přírodě. Ve třídě je to dobrý a půlrok byl 
super. 

6.B 
 
PŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ / 7.A 
Hned na začátku roku jsme se vydali na exkurzi do Žďáru nad 
Sázavou. Navštívili jsme Muzeum knihy, Santiniho hřbitov na 
Zelené hoře a sklárnu v Karlově. Každý z nás bez problému 
vyplnil pracovní list, který jsme dostali v Muzeu knihy. Na 
exkurzi s námi jela také 8.A. Výlet se nám všem moc líbil. Naše 
třída také navštívila mokerskou knihovnu, kde jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavých věcí o knihovnické práci a byli jsme poučeni 
o nové možnosti vyhledávání knih na internetových stránkách 
knihovny. Zástupci žákovské rady pomohli s organizací sběru 
papíru. Sice jsme nevyhráli, ale pokusili jsme se. Do naší školy 
také zavítal hudební soubor Réva, celé představení mělo již 
vánoční atmosféru. Několik dní před Vánocemi se konaly také 
vánoční dílny a florbalový turnaj, který dopadl úspěšně a na 
dílnách jsme vydělali dost peněz pro Vincenta.Taky jsme se tam 
potkali s naší bývalou třídní učitelkou Kubáňovou. Tento půlrok 
byl velmi nabitý a moc jsme si to užili. 
 za Vaši 7.A  Veronika Chvátalová a Veronika Blahová 
 
JAK JE TO V 8.A.?? JAK JINAK NEŽ NO STRESS!! 
Dobrý den. Kdybychom přeskočili takové ty věci, jako že jsme 
jeli do Žďáru nad Sázavou, kde jsme byli v muzeu knihy, na 
Zelené hoře a potom ve sklárně, kde se nám to moc líbilo, tak by 
nás učitelky pěkně hnaly, a proto v tomto duchu 
musíme pokračovat. Někteří, proslavení svou vytrvalostí v běhu, 
jeli na Želešickou růži, kde se kluci neumístili, ale holky obsadily 
krásné 1. místo a postoupily dále, kde se opět umístily, ale 
bohužel už nepostoupily. Poté (opět holky) hrály florbal a po 

© Šimon Straka, 5.A 

© Marie Novotná, 6.B 

© Zuzka Křížová, 6.A 
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ukrutném souboji skončily na 3. místě a postoupily do dalšího 
kola, kde se umístily na 4. místě. Také jsme jeli na divadelní 
představení do divadla Radost s názvem ,,Jak to dělají andělé 
aneb stvoření světa“. Představení se nám líbilo a nejhezčí na 
tomto ,,výletě“ bylo to, že jsme mohli jít potom rovnou domů. 
Někteří z nás hned po divadle šli ale psát dějepisnou olympiádu, 

ve které zazářil jen Jiří Severa. 
Po této soutěži následovala 
další akce a tím byl florbal, 
který hráli kluci. Skončili druzí, 
jako obvykle je porazily 
Šlapanice a nikam nepostoupili. 
Také nás navštívila folklorní 
skupina Réva. To bylo dost o 
tom, co jsme dělali. Dále nám 
přibyly dva nové předměty 
chemie (Josef Palík) a vaření 
(Miloslava Šmerdová). Také k 

nám přibyli noví učitelé. Kateřina Trnková na přírodopis, Josef 
Kováčik na anglický jazyk, Zdeněk Urban na fyziku a 
informatiku a Pavel Jakubec na občanku a dějepis. Také se nám 
(zase) změnil třídní učitel a to dokonce dvakrát. Na začátku roku 
jsme měli p.uč. Lucii Rozíkovou ta se najednou vytratila ,,puf“. 
Naštěstí se ale našla učitelka, která vypadala stejně, chovala 
se stejně, ale jmenovala se Lucie Markusová (to asi bude tím, že 
si vzala našeho p.uč. Františka Markuse). 
Za celou 8.A J.S a J.S, alias Jirka Severa a Kuba Strejček 
 
PŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ - DEVÁŤÁCI 
Na začátku školního roku jsme jeli s šestou třídou na exkurzi, 
která se jmenovala „Po stopách Bible kralické“. Tam nás 
očekávala milá paní, která nám řekla vše o tom, jak to bylo s 
tiskem a vydáním knih. Samozřejmě nám řekla taky o vzniku 

Bible. Dále se v naší škole uskutečnil miniveletrh středních škol. 
Potom jsme byli v divadle s osmou třídou na přestavení ,,Jak to 
dělají andělé aneb stvoření světa“ a bylo to docela zábavné a 
většině se to líbilo. Naše třída pořádala Mikuláše v naší škole,  

 
což si určitě užili. Většina měla masky i kostýmy, takže se letošní 
mikulášská akce povedla, i když nám zrovna nedovolili to, co 
jsme od ní očekávali. Navštívili jsme celý první stupeň a v 
Horákově domov důchodců, kde nás přivítali pohoštěním. Jinak 
jsme měli tento půlrok i absolventské práce, o kterých se 
zmiňujeme v samostatném článku. Tohle pololetí bylo celkem 
obtížné díky absolventkám a hodně učení, abychom si spravili 
průměr a dostali se na dobrou školu. 

9.A  
 

 
 

… A TO BYL „P ŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ“  OČIMA ŽÁK Ů… 
_________________________________________________________________________________________________________________

 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

Na tento den jsme se všechny těšily, ale zároveň jsme z toho 
měly trošku obavy. Naše přípravy na vítání trvaly déle, než jsme 
čekaly, ale výsledek stál za to. Všechny jsme měly vysoko 

vyčesané culíky 
obvázané dlouhými 
růžovými mašlemi, 
abychom alespoň 
trochu zapadly mezi 
všechny ty děti a aby 
se cítili dobře. Na 
začátku jsme se 
musely „naučit“ 
základní pokyny, 
které nám ukázaly p. 
učitelky. Říkaly nám, 
jak se máme chovat a 
pěkně přivítat rodiče 
s dětmi. Šlo to bez 

problémů a myslíme, že nám šlo všechno pěkně od ruky. Všichni 
rodiče byli i na nás velice příjemní… S dětmi jsme si rozuměli 
dobře. Všechny děti byli šikovné a zvládali všechny úkoly. Byly 
jsme až překvapení, že žádné z dětí nám neplakalo a dokonce ani  
jejich mladší sourozenci, co se přišli podívat s nimi. Spíše se 
zdálo, že ti mladší se těší do školy více než jejich sourozenci. 
Přišli se na nás podívat i někteří učitelé jako p. učitel Kováčik 
s p. učitelem Jakubcem (samozřejmě si některé úkoly zkoušeli 
také, jako za jejich mladých let ☺ ) Úkoly, které si u nás děti 
mohli vyzkoušet, než si jejich rodiče všechno vyřídili, bylo 

několik. Např. pletení copánků, poznávání čísel, barev a tvarů a 
zavázání tkaniček u bot. Největší úspěch mělo ale házením 
míčkem na koš. Nakonec si naši budoucí noví žáci mohli vybrat a 
vzít pohádkovou omalovánku. Dětí přišlo víc, než jsme my holky 
čekaly.. Přichystané jsme měly i malé občerstvení, přece jenom 6 
hodin na nohou s dětmi  dá hodně zabrat ☺ Nakonec jsme ale 
všechno zvládly ..  

Za partu holek z 8.A Veronika Žáková 
____________________________________________________ 
 
 
 
PERLIČKY ZE 4.A 
Sv. Ludmila je první česká světnice. 
V tomto slově napíšeme měkké i, protože je to vyjmenované 
slovo. 
Vycvičení psi vodí slepice. 
A expert na geometrii: Tento obdélník se jmenuje čtverec. 

 
 

 
 
 
 

 
 

© Jirka Severa, 8.A 

© Verča Žáková, 8.A 

© Aneta 
Haberlová, 8.A 
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ZEPTEJTE SE NA CO CHCETE… JÁ NA CO CHCI ODPOVÍM 

 
Rozhovory v tomto čísle jsou ryze dámskou záležitostí. Aby to 
bylo alespoň trochu spravedlivé, jedna paní učitelka učí na 1. 
stupni a s druhou se setkávají zase starší žáci.   
 
Ve třídě 5. B začala učit nová paní učitelka Eliška Boková. 
Jak se vyrovnala s palbou otázek své třídy, posuďte sami: 
Jste v naší škole spokojená?  
Zatím se mi tu moc líbí. Jsou tu vstřícní  kantoři a ,,docela hodní,, 
žáci. 
Jste spokojená s žáky, které učíte? 
Jsou to takoví čerti, ale myslím, že si navzájem rozumíme. 
Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
Nejsem v jídle vybíravá, ale nejraději mám slepici na paprice. 
Co jste dělala o prázdninách? 
Letos jsem si naplno užívala. Válela jsem se u vody, lezla po 
horách, jezdila na kole a hodně četla. 
Máte ráda zvířata a která? 
Mám ráda psy. Chtěla bych irského setra. 
Jaký pořad v TV  máte ráda? 
Nemám televizi, ale všeobecně mám ráda zprávy, dokumentární 
filmy a české a americké filmy pro pamětníky. Někdy se přes 
internet dívám na Objektiv, Toulavou kameru a Retro. 
Sportujete? 
Jasně. Nejraději plavu a lyžuji, ale chodím i ráda po kopcích, lezu 
po skalách, jezdím na vodu. Minulý rok jsem po deseti letech 
zkusila běžky a už se na ně letos moc těším.  
Jaký předmět jste ve škole měla ráda? 
Asi češtinu, dějepis, tělocvik a v chemii laborka. Ale vždycky  
záleželo  víc na učiteli, jak uměl  látku  podat, než na samotném 
předmětu.  
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Paní učitelka Kateřina Trnková učí na druhém stupni 
přírodopis a pracovní činnosti (pěstitelské práce). 
Dobrovolnou úlohu zvídavých reportérů na sebe vzali Martin 
Sadloň a David Broďák (nutno však podotknout, že hoši 
neměli stále čas a tak musela zasáhnout tvrdá ruka 
šéfredaktorů časopisu, aby rozhovor vůbec vznikl) 
 
Jak jste se dostala k učení přírodopisu? ,,Od dětství mě 
zajímala příroda, proto sem se rozhodla ji studovat na vysoké 
škole. Učitelství jsem si přidala, abych si lépe našla práci a také 
mi přišla nabídka ze základní školy v Mokré, kterou jsem ráda 
přijala.“ 
Jaký byl váš nej předmět na základní škole? „Po 5. třídě jsem 
šla na víceleté gymnázium, takže základní školu si už moc 
nepamatuji. Na gymnáziu mě nejvíce bavily přírodní vědy, tedy 
biologie, chemie a matematika.“ 
Jak se vám líbí na škole v Mokré? Učení na škole v Mokré beru 
jako zajímavou zkušenost. Mám tady moc milé holky a i někteří 
žáci mi dělají radost.“ 
Máte nějakého oblíbeného žáka? „Mám, ale neřeknu.“ 
Co máte ráda na jídlo a na pití? „Na pití vodu a čaje, 
z alkoholických nápojů víno, například Pálava – bílé a na jídlo 
jablečný závin nebo drůbeží maso.“ 
Jaké jsou vaše oblíbené knížky? „V dětství jsem měla ráda 
dobrodružné knihy, například od Artura Ransoma nebo Eduarda 
Štorcha. Dnes čtu hodně cestopisy, například od Mileny Holcové. 
Velmi mě také ovlivnila knížka Karpatské hry od Miroslava 
Nevrlého.“ 
Jak jste oslavila Nový rok? „Letos jsem zůstala sama doma, tak 
jsem přes Silvestrovskou půlnoc vyrazila na výlet. Šla jsem na 
kopec Rabí lom 8km severně od svého bydliště, tam je totiž  
rozhledna, ze které se dá pozorovat ohňostroje. Vrátila jsem se až 
ve 3 ráno, ale moc spokojená, protože miluji pobyt v přírodě.“ 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOVINKY VE ŠKOLE 
… a ještě dvě novinky ve škole. Od září máme nově vybavenou počítačovou učebnu. To znamená 20 nových počítačů, na které jsme získali 
peníze z Evropských fondů. A protože nějaké peníze ještě zbyly, objevila se od pololetí na 1. stupni interaktivní tabule. Co to je? Interaktivní 
tabule je velká plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor s dotykovým senzorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch 
tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. A vy starší 
se nebojte. Od září bude i na 2. stupni. To se nám pak bude panečku dobře učit. 
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Vyhodnocení hádanek z minulého čísla. Copánek patří paní učitelce Janě Kubáňové (to bylo jednoduché, že?) člence naší Žákovské rady, 
která teď vyměnila starosti o dítka naší školy za starost o jediného človíčka – malého Viktorka. Usměvavá holčička s věnečkem ve vlasech a 
princeznovských šatičkách je naše stále se usmívající (pokud ji někdo nenaštve – např. novomažel František) paní učitelka Lucie Markusová. 
Tajemný předmět je tabulka upozorňující na přítomnost propanbutanové láhve na dveřích některých kabinetů. A tmavá silueta na potemnělé 
školní chodbě patří, dnes již našemu bývalému, panu učiteli Romanu Ondrůškovi. 

 

NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ 
ZÁHADA HLAVOLAMU? 

 

 
KOMU PAT ŘÍ? 

 
 
KDO TO JE PŘED PÁR LETY? 

 
CO TO JE? 

 
 
KDOPAK JE TOHLE? 

 
 
 

SOUTĚŽ VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU 
V týdnu od 18.-22.října proběhlo již 3. kolo sběru starého papíru. 
Žáci naší školy byli pilní jako včeličky a nanosili celkem 9110 kg 
starého papíru, za který jsme utržili 12 754Kč. Nejpilnější byli 
žáci z 5.A (1170 kg), za nimi žáci 2.A (1688 kg), a na třetím 
místě se umístila 5.B (962kg). Z žáků se na 1. místě umístila 
Lucie Klučková z 2.A (1077 kg). Na 2. místě byla Adéla Bíbrová 
ze 4.A (797 kg) a na 3. místě se umístila Eliška Šiková ze 3.B 
(600kg). Utržené peníze budou použity na další číslo našeho 
školního časopisu a na adopci Vincenta, aby mohl úspěšně 
dokončit 1. třídu.  
Žákovská rada děkuje všem zúčastněným.  
Libor Polák, 5.A 
 

 
 
 
… A JEŠTĚ DOPLNĚNÍ NĚKOLIKA MÁLO 
INFORMACÍ… 
 
Cíl překonat množství z minulého kola byl splněn. Také bychom 
chtěli ocenit všechny jednotlivce, kteří sice nedosáhli na první 
místa, ale svým úsilím a aktivitou (myslíme přinesenými kily 
papíru) významně podpořili naši akci. Víc než 300 kg nasbírali 
Matěj Kousalík z 5.B, Mirek Havlásek, Šimon Straka, Honza 
Koloničný z 5.A a Karolína Rafajová z 9.A. Dalších sedm žáků 
nasbíralo více než 200 kilogramů. a to Patrik Vágner z 8.A, 
Adam Novotný ze 6.A, Tereza Klinkovská a Veronika Bilíková 
ze 6.B, Lucka Havlásková z 5.B, Libor Polák z 5.A, a Zuzka 
Pejřilová z 2.A. Jakub Doležal z 1.A, Barbora Halmová ze 4.A a 
Klára Vintrová ze 3.B nasbírali více než 100 kg.  
Nejaktivněji se do soutěže zapojila třída 5.A, kde se z celkového 
počtu 16 žáků zapojilo plných 14. V neposlední řadě chválíme 
žákovskou radu za dobrou organizaci a také za to, že zástupci 
ráno dobrovolně vstávali. Pochvalu zaslouží i žáci, kteří 
dobrovolně a opakovaně pomáhali sběr nakládat a také rodiče, 
prarodiče, tety, strýcové, starší sourozenci… - prostě všichni, 
kteří dětem se sběrem pomáhali. Děkujeme. 
 
A protože akce byla velice úspěšná, rozhodli jsme se ji ještě 
jednou v tomto školním roce zopakovat. Takže sběr nevyhazujte, 
na jaře totiž přijde vhod, protože na nás čeká již čtvrté kolo. 
Vydělané peníze budou opět použity na tisk našeho časopisu, 
takže pomůžeme nejenom přírodě, ale také sobě. Tak 
nashledanou na jaře. 
 

© Verča Blechová, 9.A 



 
 
ročník 4/ číslo 1(7) Základní škola Mokrá – únor 2011 strana 7 

 

 
No nějak se nám s těmi svatbami roztrhl pytel. A abyste nebyli 
smutní, že vám náhodou něco uteklo, tady je kratinká reportáž. 
 

 
 
Na začátku prázdnin, přesně 10. července, kdy teplota na 
teploměru dosahovala téměř 40° Ć ve stínu, si řekli své ano 
manželé Jakubcovi. PS: Pan učitel se tu tváří vesele, patrně ještě 
netuší, co všechno ho čeká a nemine. 
 

 
 

No a pak to šlo ráz 
na ráz. V první 

říjnový den zpečetil 
svůj krásný vztah 
nám velice dobře 
známý pár Lucie 

Rozíková a 
František Markus. 

Je vidět, že do 
školy „chodí“  již 

delší dobu, a tak si 
za svůj svatební den 
zvolili pátek, aby se 

alespoň trošku 
„ulili z 

vyučování“(a nebo, 
že by to bylo tím 

datem 1.10. 2010?) 
 
 

 
 
 
 
A posledním 
novomanželem se 
stal náš nový pan 
učitel Josef 
Kováčik, který 
vstoupil do stavu 
manželského 12. 
listopadu. Z fotky 
je vidět, že ani 
pochmurné 
podzimní počasí 
nenarušilo 
svatební pohodu 
novomanželů a 
tato veselka se 
taktéž vydařila.  

 
NOVÉ „MASO“ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Začátek školního roku přinesl 
našim žákům spoustu novinek. 
Někteří poprvé zasedli do 
školních lavic, někteří překročili 
práh mezi prvním a druhým 
stupněm a někteří zažili první 
den na naší škole naposledy. Tou 
největší novinkou bylo nové 
složení pedagogického sboru. Na 
naši školu přišlo celkem šest 
nových pedagogů, jak na první, 
tak druhý stupeň i do družiny. 

Největší změna se týkala 
druhého stupně, kde nastoupil 
po panu učiteli Ondrůškovi 
nový fyzikář, tělocvikář a 
„ajťák“ v jedné osobě, pan 
učitel Zdeněk Urban. Nové 
osadníky získal také kabinet 
přírodopisu, kde našli svůj 
domov pan učitel Josef 
Kováčik, který učí angličtinu 
na obou stupních a paní 
učitelka Kateřina Trnková, 

která vede hodiny přírodopisu a 
pracovní činnosti. Skromně 
nezapomínám na sebe, učitele 
dějepisu a výchovy k občanství, 
kterému byl poskytnut azyl 
v kabinetě dějepisu s paní 
učitelkou Tannenbergovou. Na 
první stupeň přišla paní učitelka 
Eliška Boková, která učí v 5.B a 
do družiny nastoupila paní  
 
 

 
učitelka Jana Štefková, která 
je zároveň i asistentkou 
Adélky Malenové. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat 
celému pedagogickému sboru 
za kladné přijetí všech 
„učitelských embryí“ mezi 
sebe a za pomoc v našich 
těžkých začátcích. Náš dík 
patří také našim žákům, kteří 
nám mnohokrát pomohli 
v adaptaci na školní prostředí 
a školu jako takovou. 
 
 
 
 
 
 

© Peťa Chvátalová, 9.A 

© Bětka Bednářová, 7.A 

 

© Peťa Chvátalová, 9.A 

© Bětka Bednářová, 7.A 
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KELTSKÝ HOROSKOP
 
Jakmile se člověk narodí, stává se s prvním nadechnutím 
zrozencem určitého znamení zvěrokruhu. Víme však, že do světa 
vstupujeme nejen například jako Býci, Ryby, Kozorozi či Lvi, ale 
i jako Olše, Jasany, Borovice a jiné stromy? Podle našeho data 
narození je nám totiž přisouzen i určitý druh stromu. Lidé od 
pradávna věřili na tajemnou moc stromů. Každý strom žil, měl 
svoji duši a životodárnou sílu. Proto lidé přicházeli do velkých 
posvátných hájů, kde rostly velké duby, buky a jiné stromy a 
řešili své problémy a starosti. Pod stromy odpočívali, usínali, 
protože doufali, že duchové stromů k nim promluví a odpoví jim 
na otázky. Tento horoskop bývá nazván – horoskop druidů, ale 
také keltský nebo galský horoskop. Keltové si velice vážili 
stromů a přikládali jim velký význam. Tvrdili, že každý člověk, 
stejně jako strom, má své charakteristické rysy, své klady a 
zápory, přednosti a nedostatky, a že každý vyžaduje určité 
podmínky pro život. Tak posuďte schválně sami. 
 
Jabloň 23.12. - 1.1.a  25.6. - 4.7.  
Lidé narození v době patřící jabloni hledají zlatou střední cestu.  
Uvědomují si 
všechna pro i proti a 
právě díky tomu 
často pošlapují 
nerozhodně na 
jednom místě. Milují 
život a váží si ho. 
Jsou hodně praktičtí. 
Jabloň nemá ráda, 
pokud jí někdo 
mluví do jejího 
života. A ani jabloně 
samotné neřídí 
životy jiných. Jsou 
nesmírně tolerantní, 
ale také náladové a 
temperamentní. 
Mnohdy řeknou 
něco, čeho poté 
litují. Sdělí sice to, 
co se v nich skutečně odehrává a co si skutečně myslí, ale poví to 
naplno. Lidé narození v období spadající pod tento strom 
oplývají velkým množstvím energie a elánu.  
 
Jedle 2.1. – 11.1. a 5.7 – 14.7 
Pro jedle jsou podstatné jejich vlastní kořeny, nezapomenou, 
odkud pocházejí. Řídí se heslem, že s poctivostí nejdál dojdeš. 

Nemají rády protekci, 
patolízalství, nebo dokonce 
podvody. Jsou velmi snadno 
zranitelné, svoje osobní věci si 
nechávají obvykle pro sebe. 
Jedle vždy stojí na straně 
spravedlnosti. Mají šlechetnou 
povahu a často pomáhají 
potřebným, jelikož umí skvěle 
jednat s lidmi. Jsou dobrými 
přáteli, společníky, terapeuty i 
pečovateli. Lidé narození v 
jedli nejsou žádní slaboši. Jsou 
schopní jít si pevně za svými 
cíli. Jsou nezdolní a jsou 
schopní žít i tam, kde nejsou 
ideální podmínky pro život. 

 
 

 
Jilm 12.1. -24.1. a 15.7. – 25.7. 
Lidé narození v období jilmu jsou nesmírně odolní. Jsou velcí 
individualisté, nejsou ovšem sobečtí. Naopak jsou vůči svému 
okolí velice solidární. Slabší jedince často ochraňují, jsou laskaví 
a obětaví, tvůrčí, spolehliví a odvážní. Jilmy jdou rádi svojí 
vlastní cestou a zasluhují se o výjimečné činy. Neradi se 
organizují v nějakých skupinách, potřebují mít pocit svobody. 
Svým okolím jsou velmi oblíbení díky svojí veselé a optimistické 
povaze. Jsou spravedliví a dokáží ocenit úspěchy ostatních. Mají 
také tvůrčí schopnosti a velmi rádi čtou. 
 
Cypřiš 25.1. – 3.2. a 26.7. - 4.8.  

Tento strom potřebuje 
dostatek světla a stejně tak i 
cypřišovití zrozenci potřebují 
sluneční svit k životu. Jsou to 
lidé, kteří rádi dělají jen to, co 
skutečně chtějí. Proto je mezi 
nimi i velké množství 
podnikatelů. Nesnesou totiž, 
pokud nad nimi v tvůrčí práci 
stojí někdo s bičem. Cypřiše 
jsou velice zvídaví. Jejich 
cílem je nabýt co nejvíc 
informací. Poznání pro ně 
hraje podstatnou roli. Dokáží 
si vzít ponaučení ze svých 
chyb. Nesnáší násilí a 

vyhýbají se všem konfliktním situacím. Nelpí na penězích a na 
majetku. Snaží se pomáhat ostatním lidem, dokáží člověka 
motivovat i nabít energií. Cypřiš má rád pohodu a klid rodinného 
prostředí.  
 
 
Topol 4.2. - 8.2. a 1.5. - 14.5 a 5.8. - 13.8.  
Člověk narozený v době topolu oplývá obrovskou silou, 
neporazitelností a životaschopností. Žádné problémy ho 
nezaskočí, není nic, co 
by ho mohlo zastavit či 
zlomit. Topol je 
cílevědomý, 
houževnatý, 
ambiciózní, ale skrývá 
v sobě i dávku nejistoty. 
V citech zůstává 
osamělý a často 
nepochopený. Možná je 
to díky jeho občas 
popudlivé a náladové 
povaze. Má před sebou 
stále nové a nové cíle. 
Topol je vždycky 
obklopen přáteli, 
kterým také v případě nutnosti pomůže. Je obětavý, nezištný a 
lidský. 
 
Cedr 9.2. - 18.2. a 14.8. - 23.8  
Lidé, kteří se narodili v tomto znamení, patří mezi dobrodruhy. 
Jsou zajímaví, nápadití a rozhodní. Jsou velmi sebevědomí, ve 
společnosti vynikají, obvykle jsou středem pozornosti. Jsou bystří 
komunikativní a velmi přesvědčiví.V práci je cedr houževnatý, 
ale může se objevit i jeho snížená koncentrovanost a nerozvážné 
kroky. Obvykle si stanoví cíle, pro které udělá maximum. Pokud 
má pocit, že udělal úplně vše a že by mu stávající práce 
nepřinesla již nic nového, s chutí se vrhne na něco nového.  
 

© Jirka Petráš, 9.A 

 

© Jenda 
Novotný, 8.A 

 

© Patrik Vágner, 8.A 

 

© Jirka Eliáš, 8.A 
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Borovice 19.2. - 29.2. a 24.8. - 2.9.  
Hnací silou borovic je naděje. Pokud mají před sebou nějakou 
vizi, jsou schopny vypustit pro ni duši. Jsou tvrdé, houževnaté a 
odvážné. Nebojí se riskovat a jít do nejistých podniků. Díky 
svým organizačním schopnostem se jen tak ničeho nezaleknou, 
jsou na vše připraveny. Také jsou zvědavé, prahnou po 
informacích, líbí se jim mít přehled. Jsou učenlivé a samotné 
studium je velice baví. Snaží se na lidi kolem sebe působit co 
nejpozitivněji. Borovice nemyslí na zadní vrátka. Když se jim 
daří, tak utrácí a nenechají si nic bokem.  
 

 
 
Vrba 1.3. - 10.3 a 3.9. - 12.9.  
Lidé, jejichž životním stromem je vrba, jsou duševně nesmírně 
pružní, nemají problémy vyjít s kýmkoliv, jsou velice tolerantní. 
Mají pochopení pro slabosti druhých, jsou empatičtí.Mnohdy žijí 
ve svém vnitřním světě, skrytém před ostatními. Za všech 
okolností působí klidným dojmem. Dokáží se perfektně ovládat. 
Pro druhé jsou vrby hodně špatně čitelné. Vrby nemají rády 
konflikty a výměny názorů. Z takových situací jim obvykle 
pomůže jejich výřečnost. Aby byly vrby ve svém životě 
spokojené, potřebují mít kolem sebe pohodové lidi, klidnou 
dobrou práci a spolehlivého partnera.  
 

 
 
 
Lípa 11.3. – 20.3 a 13.9 – 22.9 
Lípa je symbol Slovanů a je to posvátný strom Čechů. Lípy jsou 
dobrosrdečné a přátelské. Umí lidi pobavit, rozesmát, umí otevřít 
své srdce, dodat pocit bezpečí a klidu. Jsou hodně tolerantní,mají 
silné charisma. Jejich společnost je vždy vnímána jako milá a 
hřejivá. Lípa je ve skupině lidí tím, kdo urovnává konflikty. Je 
pro ně zásadní jejich rodina. Pro rodinný život udělá lípa 
maximum. Na lidech si vždy všimne toho dobrého, ne špatného, 
proto je může také snadno někdo využít.Praktické věci jim někdy 
unikají.  

 
 
Dub 21.3.   
Dub je nejvitálnější znamení stromokruhu.Má dostatek sil, 
odvahyi trpělivosti a jde si přímo za svými sny. Nadruhou stranu 
je ale tvrdohlavý. Prosadí si to, co si usmyslí. Má rád přímé 
jednání, křivé praktiky, 
lhaní a nepoctivost ho 
iritují. Jsou to proto 
féroví společníci a 
báječní přátelé. Dub je 
silná a rozhodná 
osobnost, ovšem do 
momentu, kdy se 
zamiluje. Jako 
zamilovaný je jemný, 
citlivý a křehký. Je 
věrný, stálý a jedná se 
svojí drahou 
polovičkou 
přímo.Nemá rád nudu a 
stereotyp. Potřebuje, 
aby se kolem něho 
neustále něco dělo. Rád 
je obklopen lidmi. 
  
 

Líska 22.3. - 31.3. a  
24.9. - 3.10.  
Líska je dost 
nenápadný strom či 
spíše keř. I lidé 
narození v době vlády 
lísky mají tyto 
vlastnosti. Tichost, 
nenápadnost a snaha 
na sebe 
neupozorňovat je jim 
vlastní. Ale 
pozor„tichá voda 

břehy mele“. Lísky jsou inteligentní, velmi dobře a rychle se učí, 
mívají fotografickou paměť. Přes svoji velkou schopnost 
pochopení, mohou být někdy dost nevyrovnané a náladové. Mají 
rády své přátele a jako ctnosti si považují jejich důvěryhodnost a 
trpělivost.  Je pro ně důležitéžít v harmonii.  
 
Jeřáb 1.4. - 10.4. a 4.10. - 13.10.  
Lidé narození v tomto období jsou jemní a subtilní. Ovšem to je 
jen zdání. Uvnitř jsou plni vůle a odhodlání se schopností se 
bránit okolním vlivům. Lehce dokáží překonat nástrahy osudu. 
Mají často uměleckou duši a nadání jim v tomto směru nechybí. 
Svoji práci berou vážně a jsou ideálními pracovníky se smyslem 
pro odpovědnost. Jsou samostatní, a uplatňují při práci svoji  

© Peťa Chvátalová, 9.A 

 

© Míša Čechová, 9.A 

 

© Kristýna Mlčoušková, 9.A 

 

© Bára 
Marčíková, 
8.A 

 

© Tonda Švehla, 9.A 
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uměleckou fantasii. Snadno ale podléhají druhým lidem, a 
nechávají se jimi ovládat. Někdy mohou trpět pocity 
méněcennosti. Lidé jeřábu jsou dobrými přáteli a společníky.  

 
 
Javor 11.4. - 20.4. a 14.10. - 28.10.  
Lidé narození v tomto znamení mají silně vyvinutý smysl pro 
dobrodružství. Někteří rádi cestují, jiní skáčou bungee jumping, 
další prostě prožívají se zvýšenou hladinou adrenalinu v krvi 
záležitosti všedního dne. Dodává jim to pocit nezávislosti, který 
je pro ně životně důležitý. Vyhýbají se konvenci, nemají rádi 
tradici a zažité stereotypy. Pro javory je těžké vydržet na jednom 
místě. Mají rádi změny, ať už se to týká změn bydliště nebo 
zaměstnání. Nemají problém zvládat několik povinností zároveň. 
Jsou rádi středem pozornosti. Umí se snadno nadchnout pro nové 
věci a svým nadšením dodávají motivaci i lidem kolem sebe.  
 

 
 
 
Ořešák 21.4. - 30.4. a 29.10. - 11.11  
Lidé narození pod jeho vládou jsou tvrdí a nepoddajní. Mívají 
velké plány a dokáží si za svými sny důsledně a vytrvale jít. 
Nechybí jim cit pro 
strategii. Důkladně 
dopředu prostudují 
situaci. Realizují 
plány, na které 
ostatní lidé raději ani 
nemyslí. Neradi se 
přizpůsobují, nejde 
jim improvizace. 
Spoléhají nejraději 
sami na sebe. K  
 

 
okolí jsou dosti odměření a nedůvěřiví. Uvnitř jsou nesmělí, ale 
nedávají to znát. Jsou přeci autoritou… 
 
Kaštan 15.5. - 24.5. a 12.11. - 21.11.  
Kaštan je vážný strom a přesně takoví jsou i lidé, kteří pod něj 
spadají. V jejich životě se dá najít mnoho záminek ke splínu a 
pocitu nespokojenosti. 
Špatnou náladu na sobě 
málokdy dají znát. Kaštan 
sám jedná přímo, nemá rád 
všelijaké okliky. Řekne 
vám skutečně, co si myslí, 
přestože to nemusí být za 
každou cenu příjemné. Je 
pevný ve svých 
postojích,houževnatosti a 
píli.  Pro všechno potřebuje 
jasné důkazy. Co se vztahů kaštanu týče, nemá to obvykle příliš 
jednoduché. Brzdí ho vlastní strach. Rozum u něj převažuje nad 
city a rozum city dost brzdí. 
  
Jasan 25.5. - 3.6.  a 22.11. - 1.12.  

Lidé narození v období 
jasanu bývají pevní a 
nezdolní jak uvnitř, tak 
navenek. Jsou tvrdohlaví 
a málokdy se čehokoliv 
vzdají. Bývají také přímí 
a průhlední. Nevydávají 
se cestou nejmenšího 
odporu, ale tou, která jim 
umožní zachovat si čistý 
štít. Při dosažení cíle 
stěží usnou na vavřínech. 
V mnoha ohledech jsou 
až překvapivě 
konzervativní. Bývají 
opravdu vytrvalí a ve 
svém životě obvykle 
dosáhnou mnohé. Na 
vrcholu, na který se 
během života pracně 
vyšplhají zpravidla 
zůstávají.  
 

 
 
Habr 4.6. - 13.6. a 2.12. - 11.12.  
Habrům je vlastní objevitelství a prozkoumávání neprobádaných 
věcí. Dokáží se však radovat z každodenních maličkostí všedního 
života. Pevně věří svým snům, a někteří jich opravdu dosáhnou. 
Jsou pečliví a 
veškeré 
povinnosti 
zvládnou na 
100% - přestože 
to jsou na první 
pohled 
povinnosti pro 
mnohé zbytečné. 
Oplývají ohromující empatií, snadno postřehnou to, co jiným 
zůstane ukryto. Mívají smysl pro loajalitu a k tomu umějí jednat 
asertivně. Habr vnímá všechny bytosti jako sobě rovné, vždy stojí 
na straně spravedlnosti, kterou chrání a ctí celou svojí duší.  
 
 
 
 

© Filip Kadák, 9.A 

 

© Verča Žáková, 8.A 

 

© Libor Novotný, 9.A 

 

© Bára Tancošová, 8.A 

 

© Kuba 
Garčár, 9.A 

 

© Jirka Břicháček, 9.A 
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Fíkovník 14.6. - 23.6. a 12.12. - 21.12.  

Jejich značná citlivost (strom 
ani lidé nedokážou žít 
chladném a citově vyprahlém 
prostředí) jde však ruku v ruce 
s vyvinutou empatií a také s 
fantazií a kreativitou. Okolí 
může občas fíkovník připadat 
jako labilní jedinec. Často si 
však kolem sebe vytvoří 
pevnou skořápku 
neproniknutelnou pro hlubší 
city. Vysloveně proti srsti jim 
jsou nesmyslné hierarchie a 
monotónní, ohlupující 
činnosti. Dobře nesnáší ani 
nátlak od nadřízených a s 
předpisy a nařízeními u nich 

také příliš neuspějete, tedy pokud se je nesnažíte rozčílit. K 
opravdovému rozvinutí jejich tvůrčích schopností, kterými 
nepochybně oplývají, jim potřebují dostatek volnosti a svobody. 
  
Bříza 24.6  
Bříza je typický strom zasvěcený jaru a lásce. Proto i lidé 
narození v tento den jsou neobyčejně příjemní a živí. Mají rádi 
pestrost a pohyb. Jsou to výhradně citově a duchovně založení 

lidé, kteří nejsou 
moc vázáni na 
hmotné statky. 
Jsou skromní, a 
nic od druhých 

nevyžadují. 
Domov je pro ně 

oáza a ochrana. Rádi si čtou knihy, a poslouchají dobrou muziku. 
Hledají spřízněné duše, a jsou pro to schopné udělat mnohé. Ale 
pod rouškou křehkosti a jemnosti se skrývá jejich houževnatost a 
pracovitost.  

 
Oliva  23.9.  
Lidé narození v období olivy jsou velmi silní, ale to jen díky 
tomu, že mají pevné a stabilní zázemí. Rodina, tradice a emoce. 
To jsou věci, bez kterých lidé olivy nevydají své plody. Těmto 
lidem nechybí živá krev v těle, jsou temperamentní. Mají rádi 
zpěv a tanec. Radost ze života si užívají plnými doušky.Jsou 
dobrými společníky. Proto vyjít s těmito lidmi je pro okolí někdy 
těžké.  
 
Buk 22.12.  
Lidé narození v době patřící buku se snaží pevně a prakticky 
projevit.  Milují odvážné plány a rádi je realizují. Jsou 

cílevědomí, houževnatí a 
pracovití. Většinou zastávají 
vůdčí místa a významné posty. 
Lidé buku jsou pro druhé 
oporou a dokáží je chránit. Na 
druhé straně ale jsou i 
tvrdohlaví. Buk je partner, 
který vynakládá ohromné úsilí 
na zajištění vlastní rodiny. 
Člověk narozený ve znamení 
buku, bývá skutečně „ zdravý 
jako buk. “ Tito lidé mají od 
přírody přirozenou odolnost a 
houževnatost proti nemocem. 
Pečují úzkostně o své zdraví 

velmi aktivním způsobem. Někdy až moc.  
 
 
A jak vypadá les mezi všemi učiteli i učitelkami, vychovatelkami, 
sekretářkami, uklízečkami kuchařkami a pány školníky. No 
posuďte sami. Nejvíce, celkem 5 je nás narozeno ve znamení 
habru, tři jsou jasany, javory, kaštany, ořešáci a lípy. Stejný 
počet (3) jsou i exotičtí fíkovníci a cedři.  Dvě či dva z nás jsou 
vrby a duby. A po jednom exempláři tu máme topol, jilm, jeřáb, 
lísku, jedli, jabloň a borovici. Tak lesu zdar! 
 
 
  

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LETEM SVĚTEM ANEB CESTA DO PRAVĚKU 6.A a B 
 

Pravěk je super čas, 
bez něho by nebyl žádný z nás. 

Pračlověk byl dobrej borec, 
škoda, že už je konec. 

Vyráběli Venuše i Venušáky 
a né žádné panďuláky. 

Lovili zvířata na oběd i na snídani. 
Pěstovali obilí na chleba i na zelí. 

 
 
 
 

Pravěk, pravěk , pravěk, 
objevil se člověk. 

Člověk ten má hlavičku, 
vyrobil si židličku. 

A židličce stůl, domu už je půl. 
Toto letí, toto trvá, 

pravěk lidem domov dělá. 
Pravěk už stárne, v duši ho máme. 

V duši se usadí a už se neztratí. 
 
 

Pravěk na nás utočí, 
doufejme, že někdy skončí, 

Žijí tady mamuti 
a zabíjet je nás nutí. 
Naše Osada mamutů, 
leží na pokraji osudu. 

Každý má svou přezdívku, 
velkou jak mou postýlku. 
Čekáme na dlabanec, 
velký jak mazanec. 

 
 

Řeky, klíny sekáče, 
mamut přece neskáče. 
Když si skočí trošku, 

rozdrtí mi nožku. 
Za chvilku ho ulovím a sním, 

a pak s ním tvrdě spím. 
Rozděláme ohýnek, shoří plno polínek. 

Oheň hoří, hoří, 
hoří tam i tchoři. 

Pak ty tchoře sníme, 
a pak strašně smrdíme.

© Hanka 
Lengálová, 9.A 

 

© Dan Raus, 9.A 

 

© Tomáš 
Skřivánek, 9.A 

 

© David Poláček, 4.A 
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ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

Jako již tradičně čekaly, nás deváťáky, v prvním pololetí absolventské práce. Na začátku školního roku jsme dostali na výběr témata, která se 
týkala různých oborů. Kromě tématu jsme si mohli vybrat, zda budeme pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Přestože jsou absolventky 
něco jako velký referát, práce na nich je náročnější, protože kromě shánění materiálů musíme také dodržovat stanovená kritéria, která jsou 
dopředu zadaná. Celkově nám daly zabrat, protože stejně jako se známkami i „absolventku“ si většina z nás nechala až na poslední chvíli. 
Největší obavy jsme však měli ze samotné obhajoby, kdy jsme museli vystoupit před třídou a učiteli. Doufali jsme, že to ale všechno úspěšně 
zvládneme. 

 
A taky že jo. Nervozita byla obrovská, ale všichni se snažili podat co 
nejlepší výkon a co nejlépe odprezentovat své práce vyučujícím i 
ostatním spolužákům. A jak se jim to nakonec povedlo?  
 
Hodnocení výborně a tudíž 1: Jirka B. a Kuba – Válka ve Vietnamu, 
Michal a Lukáš – Historie počítačů, Tonda – Tréninkový plán 
Velmi dobře byly ohodnoceny práce: Verča a Hanka – Starověký Řím, 
Aneta a Kristýna – Starověký Řím,  Petra a Natka – Odpady a co s nimi, 
Míša B. – Úspory energie v domácnosti, Libor – Významné sportovní 
události roku 2010, Dan -  Tréninkový plán 
Hodnocení dobře, takže průměr:  Míša Č. a Kája – Atentát na R. 
Heydricha, Jirka P. – Globální problémy lidstva, Zdeněk – Globální 
problémy lidstva  
Nedostatečná práce nebyla žádná, dostatečnou komise ohodnotila: 
Dominik a Radek – Historie počítačů, Filip a Tomáš – Atentát na R. 
Heydricha 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
 

VÁNOČNÍ DÍLNY 
14. prosince se na naší škole konaly již tradiční Vánoční dílny. Bylo tam 6 dílniček a 2 prodejní stánky. Zájemci si mohli vyrobit vánoční 
přání a různé ozdoby na vánoční stromek, třeba z včelího vosku. Nás nejvíc zaujal vánoční stromek na tyčce a vykrajování ozdob z vosku. 
V naší dílničce si mohly děti vyrobit přáníčka z čajových sáčků a poskládat papírové koule z 8 barevných kruhů, což pro některé bylo hodně 
složité. S dílničkami nám hodně pomohla maminka Klárky Ženožičkové a za to jí moc děkujeme. Nám se tam moc líbilo a doufáme, že 
ostatním také. Soudíme tak podle velikého počtu dětí, které přišly buď samy, nebo byly doprovázeny rodiči, staršími sourozenci, nebo 
babičkami. Těšíme se již na příští rok. 

Žáci 4.A 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – BŘEZOVÁ U TŘEBÍČE 
 
Na škole v přírodě jsme byli v lanovém centru (Áďa). Vyšlo nám 
bezva počasí (Mar ťa). Každý den svítilo sluníčko (Gabča). 
Tématem byla Noemova archa (Pája). Na lodě, které jsme si 
nakreslili, jsme ve družstvech za úspěch ve hrách sbírali 
nalepovací zvířátka (Bára K.). Hráli jsme různé hry, které ani 
neznám (Magda). Lezli jsme po horolezecké stěně (Lukáš, 
Luboš). Skákali jsme na trampolíně (Jeník). Kreslili jsme 
hnusáky (David). Líbily se mi večerní pohádky (Anežka). Ke 
konci školy v přírodě jsme jeli na Noemově arše (Zdenda). Kraj 
kolem Třebíče se mi moc líbil (Michal ). Bylo to prostě bezva 
(Nikolas)... 

...a zbytek III.A 

 
 

Na škole v přírodě veselo je, 
každý se tam s námi raduje. 

Víťa je dobrý učitel 
a taky někdy mučitel. 
Do lesa tam chodíme, 
dobře se tam bavíme. 
Na lanovce lozíme, 

taky někdy zlobíme… 
SIMČA, MARUŠKA, SÁRA ZE 3.B 

 

 
Na škole v přírodě 
plavili se na vodě. 
Na pokojích byli, 
dobře si tam žili. 
Stromy tam byly 
čaj jsme tam pili, 

 
Po večeři jsme šli spát, 

ráno jsme si šli zase hrát 
ZUZKA A ELIŠKA ZE 3.B 

 
Na škole v přírodě se nám líbilo, jak jsme jezdili na loďkách 
 (Martin a Leon). Na škole v přírodě se nám líbilo lanové 
centrum, horolezecká stěna, trampolína, hrátky v lese a taky pes 
čumina!!!(Šárka a Klárka) Na škole v přírodě se mi líbilo, jak 
jsme lezli na lanové dráze (Filip ). Škola v přírodě se nám líbila. 
Měli jsme tam horolezeckou stěnu. Jedna byla křivá, druhá 
rovná. Také jsme chodili do lesa. Ve čtvrtek jsme měli diskotéku. 
Dělali jsme zajímavé úkoly (Vojta a Lubor ). Na švp jsme jeli 
vlakem a autobusem. Měli jsme učitele Vítka (Honza). Cesta na 
ŠVP se nám moc líbila, jeli jsme přes čtyři přejezdy vlaků 
(Ondra). 
 

Na škole v přírodě hráli jsme férově, 
náš hlavní program byl – Archa má cíl! 

Nakonec byla diskoška, 
ale ztratila se mi ponožka. 
DAVID A MATOUŠ, 3.B 

 

© Verča Blechová, 9.A 

 

© Vítek Petráš, 2.A 
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EXKURZE 5. TŘÍD 
Paní učitelky Boková a Studená pro nás připravily exkurzi do 
Brna. Z Mokré jsme odjeli kolem 8 hodiny. Ihned po příjezdu 
jsme šli do minoritského kostela sv. Janů, kde nás provedl otec 
minorita. 
Vyprávěl nám o výzdobě kostela a o historii jejich řádu. Zavedl 
nás do Lorety, kam se lidé běžně nedostanou. Podle tradice jsme 
po loretánských schodech vystoupali v kleče. Alfa pasáží jsme 
prošli přes náměstí Svobody do kostela sv. Jakuba. Tam nám 
paní učitelky řekly, že kostel je postaven v gotickém slohu, 
narozdíl od kostela minoritů, který je barokní. Kostel sv. Jakuba 
jsme si prohlédli a vzadu za hlavním oltářem mě zaujal náhrobek 
Raduita de Souches. U něj jsme si povídali, kdo tento člověk byl, 
kdy žil a čím byl významný. Přes přízemí renesančního Domu 
pánů z Lipé jsme prošli na Zelný trh, kde probíhaly adventní trhy. 
Tam jsme se mohli volně projít a za kapesné nakoupit dárky na 
Vánoce. Exkurze se nám moc líbila, a protože nám krásně 
sněžilo, tak atmosféra zvláště na adventních trzích byla téměř 
vánoční... 

Jiří Koplík, 5.B                                                                                                                 
  

MOKERSKÝ B ĚH  
Mokerský běh se uskutečnil v sobotu 9.října na školním hřišti. 
Soutěž byla rozdělena do věkových kategorií, každá měla nějaké 
reprezentanty, dokonce si zaběhli i někteří rodičové. Až se 
odběhalo, byly pro děti připravené disciplíny. Každý zúčastněný 
závodník obdržel startovní číslo, které se potom dalo použít jako 
lístek do tomboly. Po ukončení závodu byly pro děti připravené 
různé disciplíny, za které obdržely také lístky do tomboly. 
Sportovní den zakončila tombola, ze které jsme si mohli odnést 
spoustu pěkných cen. 

Aneta Haberlová a Tereza Dumpíková, 8.A 
 
JAK SE NÁM LÍBÍ NA DRUHÉM STUPNI? 
Na druhém stupni se nám docela líbí. Máme tu nové učitele a 
nové předměty. Náš třídní učitel je Pavel Jakubec, který nás učí 
dějepis a výchovu k občanství. Je moc príma a je s ním obrovská 
legrace. Na druhém stupni jsou ale i nevýhody např. stěhování 
skoro na každou hodinu do jiné třídy a náročnější učivo. Ale 
některým z nás to ani moc problém nedělá. Tělocvik a zeměpis 
máme rozdělený zvlášť na holky a kluky. Na každý předmět 
máme jiného učitele. Také míváme více testů a přísnější 
známkování. Odpolední vyučování máme jednou za týden. 

Za 6.A Marie Bednářová, Eliška Korityáková 
 

 
 
Na druhý stupeň jsme se těšili (také na nové učitele a novou paní 
učitelku třídní). Líbí se nám tu, je to tady ale jiné (ale 
nedovedeme říct jak). Máme tu nové kamarády a na schodištích 
jsou vaky, kde si můžeme o přestávce sednout (pokud nejsme na 
černé listině). Jsou úplně úžasné, můžeme si na nich povídat, 
uvolnit se a také učit.  Je tu sranda, ale učení je někdy moc těžké 
(někdy nás nebaví, je to prostě mučení, které hned tak neskončí). 
Máme spoustu nových předmětů a více hodin. Taky nás moc 
nebaví stěhování na odborné předměty do jiné třídy. Jó a už 
nemáme tělocvik dohromady s kluky. 

Někdy si říkáme, že první stupeň byl lepší, ale tady zase zažijeme 
více dobrodružství. 

6.B 
 

Práce žáků 
Recenze na divadelní představení 
Jak to dělají andělé aneb Stvoření světa – divadelní 
představení 
Dne 24. listopadu jsme zhlédli v divadle Radost představení „Jak 
to dělají andělé aneb Stvoření světa“. 
Představení bylo klasicky hrané asi 15 herci, obsahovalo také 
menší divadelní triky. Představení vypráví o tom, jak to na Zemi 
vypadalo v prvním týdnu. 
Bůh stvořil anděly, jenže se jedné polovině nezdály různé 
praktiky, které panovaly v nebi, proto se herci převlékli za čerty a 
vytvořili tak vlastní organizaci zvanou 'Red Black Company'. 
Čerti pak andělům různě škodí. Do jejich výtvorů pořád přidávají  

 
 
rohy, aby byla věc víc čertovská. Andělé si myslí, že čerti stojí i 
za dlouhým krkem žirafy, protáhlým nosem slona, ba i za 
výtvorem přímo pekelného zvířete, ježka. Představení se zabývá i 
prastarou otázkou o vajíčku a slepici. Jak se později ukáže, bylo 
jako první vejce. Celé představení je protkáno různými vtipnými 
scénkami. Například při zmínce o jakési kometě na scénu 
vypochodují dva herci s bubny a typickými modrobílými šálami 
brněnského hokejového klubu, pokřikující jméno Petra Hubáčka 
a různá hesla slavného klubu Komety Brno.  
V divadle Radost je to asi nejlepší představení, co jsem měl 
možnost zhlédnout. 

Libor Novotný, 9.A 
 
Recenze na koncert 
Dne 30.11.2010 proběhl ve školní jídelně ZŠ Mokrá koncert 
zlínské skupiny. Pro žáky byla cena 45 Kč. Kapela hraje na basu, 
dvoje housle, klarinet a trubku. Tato skupina ve škole 
vystupovala již dříve, tento rok hráli na téma Vánoce, které už 
pomalu klepou na dveře. Skupina měla kromě písniček 
nachystané i soutěžní otázky, za které správní hádači dostali 
perník, žvýkačku a nálepku skupiny. Kromě vánočních koled 
hráli i rockové písničky jako Pohoda od Kábátů a známou znělku 
z české komedie Snowboarďácí – On my head. Koncert trval 45 
minut. Mládež se v průběhu hodiny nasmála, hlavně při výstupu 
Mikuláše a čerta, kdy čert chytil jednoho z žáku 6.třídy, který si 
šel poklidně z toalet. Někteří žáci i zpívali. Skupina stojí určitě za 
zhlédnutí.  

Hana Lengálová, 9.A 
 

 

© Jirka Severa, 8.A 

 

© Mirka Machanová, 5.A 

 © Terka Klinkovská, 6.B 
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CO JE TO KYBERŠIKANA? 

Kyberšikana 
Co je to kyberšikana? 
Kyberšikana je šikanování jiné osoby (ubližování, ztrapňování, 
obtěžování, ohrožování, zastrašování) s využitím internetu, 
mobilních telefonů či jiných informačních technologií. 
 
Projevy kyberšikany 
1. Pomlouvání, zastrašování, urážení, zesměšňování nebo 
jiné ztrapňování (prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, v chatu 
nebo v diskuzi) 
2. Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, 
jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit 
zachycenou osobu. 
3. Vytváření internetových stránek, které urážejí, 
pomlouvají či ponižují konkrétní osobu. 
4. Zneužívání cizího účtu (e-mailového, diskusního apod.) 
5. Vydírání pomocí mobilu nebo internetu. 
6. Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv 
nebo prozváněním. 
 
Kyberšikana a tradiční šikana 
Kyberšikana a tradiční šikana mají jednu věc společnou- jejich 
cílem je někomu ublížit nebo ubližovat, ať fyzicky či psychicky. 
Kyberšikana může být spojována s tradiční šikanou (např. 
nahrávání fyzického týrání spolužáka.) Moderní technologie 
(internet, mobilní telefony) nám umožňují pohybovat se ve 
virtuálním světě, který se liší od reálného světa. Stejně tak se liší 
kyberšikana od tradiční šikany. Ve virtuálním světě mohou být 
lidé anonymní, mohou vzájemně komunikovat, i když nejsou 
fyzicky přítomni, a pokud s někým v kontaktu být nechtějí, 
mohou komunikaci snadno ukončit. 

 

 
 
Znaky kyberšikany    

A. Anonymita útočníků 
Útočníci většinou vystupují ve virtuálním prostředí pod 
přezdívkou (nickem), používají pro oběť neznámou e-mailovou 
adresu, telefoní číslo atd., proto oběť jen zřídka přijde na to, kdo 
na ni útočí. 
Anonymita může být často zdánlivá, protože totožnost útočníků 
lze s využitím vhodné technologie odhalit. 

 
B.  Kde a kdy se s kyberšikanou setkáme 

Zatímco u tradiční šikany lze předpokládat, kdy a kde k útoku 
dojde (např. ve škole, na hřišti), s kyberšikanou se můžeme setkat 
kdykoliv a kdekoliv. Obětí kyberšikany se můžeme stát vždy, 
když budeme mít u sebe svůj mobilní telefon. V takovém případě 
se před kyberútokem nemáme kam schovat. Útočník si nás může 
najít i v „bezpečí domova“ a klidně to může být o půlnoci. 
 

C. Kdo jsou útočníci a oběti 
Ve virtuálním světě nezáleží na věku, pohlaví, síle, postavení 
v sociální skupině (partě) ani úspěšnosti útočníka nebo oběti ve 
společnosti. 
Původcem kyberšikany může být každý, kdo má potřebné 
znalosti informačních a komunikačních technologií, tedy i 
fyzicky slabý jedinec. Původce kyberšikany bývá někdy také sám 
její obětí. Obětí kyberútoku se často stávají děti, které tráví více 
času ve virtuálním světě a jsou na internetu nebo mobilním  
 

 
telefonu závislé. Na internetu také navazují vztahy, zatímco ve 
skutečném světě nemají příliš mnoho kamarádů. 
 

D. Jak se chovají lidé ve virtuálním prostředí 
Ve virtuálním prostředí se lidé chovají jinak než v reálném světě. 
Mohou udávat jiný věk, jiné pohlaví, jiné povolání, a záměrně tak 
manipulovat s těmi, se kterými komunikují. Ve virtuálním světě 
se někteří chovají méně opatrně než v reálném světě (jsou 
odvážnější v komunikaci, probírají citlivá témata, komunikují 
často bez zábran apod.). Někdy zkoušejí to, co by se v reálném 
světě báli udělat (např. útočit na jiné osoby, vyhrožovat jim nebo 
je vydírat), protože je menší šance na jejich odhalení, a nevidí, 
jaký dopad má jejich chování na oběti. 
 

E. Při šíření kyberšikany pomáhá útočníkovi publikum 
Prostředky kyberšikany (zprávy a pořízené záznamy) se dají 
jednoduše rozesílat dál, proto může mít kyberšikana velmi 
početné „publikum“. Útočník nemusí oběť napadat opakovaně, 
stačí, když citlivé zprávy nebo nahrávky publikuje na internetu a 
o jejich šíření se pak postarají jiní. 
Toto publikum zvyšuje intenzitu útoku, a tím zhoršuje jeho 
dopad na oběť. 
 

F. Oběť kyberšikany není snadné rozpoznat 
Kyberšikana je většinou spojená s psychickým týráním obětí, 
které není snadné poznat (na rozdíl od modřin, jež mohou 
doprovázet fyzickou šikanu). Oběti kyberšikany jsou často 
uzavřené do sebe a nekomunikují o problémech s okolím (rodiči). 
Důvodů pro takové chování může být více (strach, stud, rodiče 
nerozumí počítačům, dítě nepozná, že jde o projevy psychického 
šikanování apod.). 
 

G. Kyberšikana může být způsobena i neúmyslně 
Kyberšikana může být výsledkem toho, že špatně odhadneme 
situaci nebo reakci daného člověka (náš žert může způsobit 
bolest). 
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KLADY A ZÁPORY FACEBOKU O ČIMA 6. ROČNÍKU  

Klady:  
můžeme si psát, komunikovat, domlouvat se s lidma, (např. 
s těmi z letního tábora) sdílet s nimi různé věci (zážitky, obrázky, 
videa), prohlížet si fotky, okomentovat je, označit je (např. 
popisky obob na skupinové fotce) poznat nové kamarády, ptát se 
např. na domácí úkoly, či různé novinky, vyhledávat nové 
informace, hrát hry, super je „šťouchání“(snaha o upoutání 
pozornosti) zahání nudu,  je to zábava 
 
Zápory:  
ostatní mohou vidět informace o nás, mohou nás obtěžovat, 
ponižovat, zesměšňovat, vydírat mohou nám psát i cizí lidé, 
prohlížet si naše fotky a nevhodně je komentovat kdokoli nám 
může založit stránku a pomlouvat nás na ní, aniž bychom to 
věděli můžeme se spřátelit se s někým, koho neznáme a kdo nám 
může ublížit, dotyčný se může vydávat za někoho jiného (může 
tam být kdokoli (v lepším případě např. rodiče, v horším např. 
úchyl či pedofil) kdokoliv si může stáhnout naše soukromé 
fotografie a nevhodně je použít či publikovat pokud si s někým 
píšeme, mohou nám do toho ostatní „kecat“ o jakékoli aktivitě na  

 
síti facebookjsmeinformováni mailem např. někdo mi 
okomentoval fotku, něco mi napsal na zeď, (ostatní uživatelé mi 
sem mohou psát vzkazy) – a můj mail je zahlcený závislost na 
facebooku 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Fantázie v Mokré 

Zájmové kroužky Fantázie v naší klubovně na základní škole v Mokré probíhají letos již čtvrtým rokem. Keramické a rukodělné kroužky, 
které děti hojně navštěvují, jsme tento školní rok rozšířili ještě o nabídku klubu deskových her. V deskovkách mají děti možnost zahrát si 
různé známé i méně neznámé hry a naučit se mnoho nových (ať už se jedná o Osadníky, Bang!, Fantoma Prahy nebo Safari). Letos tak pro 
vás máme otevřeno 7 kroužků keramiky, 3 rukodělné kroužky a také 1 kroužek deskových her pro školní děti. V dopoledních hodinách 
keramiku navštěvují děti z mateřské školy Mokrá. 
Dále v dopoledních hodinách nabízíme tvořivé výukové programy pro děti ze základní školy. Jedná se o keramické a rukodělné tematicky 
laděné programy. 
O podzimních prázdninách jsme v Mokré také poprvé realizovali příměstský tábor. Jeden den jsme strávili v Mokré a jejím okolí, hráli 
spoustu her (největší úspěch sklidili závody koníků) a nabatikovali si tašky. Druhý den jsme vyrazili na výlet do nově zpřístupněné krasové 
jeskyně Výpustek.  
 
Pro velký úspěch příměstských táborů vás i letos zveme vás na tábory, které se pro vás na Fantázii připravujeme! O jarních prázdninách pro 
vás chystáme jak příměstský tábor, tak i zimní pobytový tábor s lyžováním. 
 
Příměstský jarní tábor 14. - 18. 3. 2011  
pro děti 7-12 let, v čase od 8,00 – 16,00 hod.  
Program: soutěže nejen na sněhu, výlety do okolí, do muzea, tvoření a soutěže. 
Cena: 1100,- Kč (možnost přihlásit se i na jednotlivé dny) 
Více informací a přihlášky získáte obratem na Fantázii. 
 
Zimní tábor s lyžováním pro děti 12.-19.3.2011 
Zimní tábor s výukou lyžování pro děti od 7 do 15 let v Kunčicích (Kralický Sněžník)  
Cena: 3500,- (v ceně je zahrnuta doprava, strava, instruktoři, program, NENÍ zahrnuta cena za vleky), 
Přihlášení je možné ihned. 
Dále v našich kroužcích nabízíme poslední volná místa. Do kroužku je možné se přihlásit kdykoli, stačí přijít do vámi vybraného kroužku a 
vyplnit přihlášku. 
 

Kroužek Doba konání Cena za 2. pol. Vedoucí 
Deskové hry Úterý 13,00-14,00 306,- Marcela Koláčková 

Keramika 2.-3. třída Úterý 15,30-16,30 680,- Marcela Koláčková 
Keramika 3.-5. třída Úterý 16,45-17,45 680,- Marcela Koláčková 
Keramika 1.-2. třída Středa 13,00-14,00 640,- Zdeňka Jemelková 
Keramika 2.-3. třída Středa 14,00-15,00 640,- Zdeňka Jemelková 
Keramika 3.-5. třída Středa 15,15-16,15 640,- Zdeňka Jemelková 
Mokré tlapky 1.-2. tř. Čtvrtek 13,00-14,00 525,- Lenka Slažanská 
Mokré tlapky 2.-4. tř. Čtvrtek 14,00-15,00 525,- Lenka Slažanská 
Mokré kočky od 5. tř. Čtvrtek 16,15-17,45 825,- Lenka Slažanská 

 
Rezervace: 

Na Fantázii, Tilhonova 49, Brno 
e-mail: fantazie@junior.cz  www. junior.cz 

tel.:539 085 766, 775 600 405 
Přihlášení do kroužků je možné i v klubovně Fantázie v ZŠ Mokrá a to v době konání zájmových kroužků 

© Bětka Bednářová, 7.A 
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Poslední stránka patří již tradi čně zástupcům Žákovské rady. Letos jsme se sešli v následujícím složení: 

 

 
Aneta a Tom z 2.A 

 
Bára a Zdeněk ze 3.A 

 
Eliška a Honza ze 3.B 

 
Sandra a Honza ze 4.A 

 
Matěj a Lucka z 5.B 

 
Libor a Šimon z 5.A 

 
Petr a Maruška z 6.A 

 
Tereza a Verča z 6.B 

 
Martin, Marcela a David ze 7.A 

 
Verča a Lukáš z 8.A 

 
Hanka a Jirka z 9.A 

 
 
____________________________________________________ 
 
Také bychom na tomto místě chtěli poděkovat všem, kteří se na 
vydávání našeho časopisu podíleli: tedy všem autorům článků, 
obrázků i fotek, paním učitelkám Bokové a Trnkové za 
rozhovory, panu učiteli Kováčikovi za technické zpracování a 
paní učitelce Markusové za gramatické korektury. Pokud máte 
nějaké návrhy, náměty či nápady, jak náš časopis vylepšit, 
neváhejte a stavte se s nimi do kabinetu dějepisu. Jinak ahoj v 
červnu. PETRA TANNENBERGOVÁ a PAVEL JAKUBEC 

© Verča Žáková a Bára Finferová, 8.A 

 


