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

„pěkné počteníčko.“      ☺ Vaše redakce

 
I v tomto čísle bychom chtěli hned 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.  
 

 
SLUNCE 
Markéta Petrášová, Zuzana Nováčková 
 
Slunce svítí každý den, 
zdává se nám o něm sen. 
 
Slunce, to je hvězda, 
i když se nám to moc nezdá. 
 
Když slunce svítí,  
všude roste kvítí. 
 
 
 
 
MÁME DOMA ZVÍ ŘATA  
 
 
Já mám psíka Maxíka, 
sranda je s ním veliká, 
když za balónkem utíká. 
 
Já mu hážu ráda, 
mám ho jako svého chlupatého kamaráda. 
Potom mám i Derrylka, 
svého roztomilého kocourka. 
 
Je to velký ďáblík, 
náš divoký mazlík. 
S Maxíkem si hrají rádi, 
jsou to velcí kamarádi. 
 
Patří mi i dvě holky šnečí, 
rozveselí mě, i když brečím. 
Vystrkují dlouhá tykadla, 
jmenují se Hildegarda a Brunhilda. 

 
Karlík v kleci poskakuje,     
vesele si prozpěvuje. 
S kosem, vrabcem, sýkorou 
hrají si na pískanou. 
 
Můj roztomilý králíček 
jmenuje se Horýsek. 
S Meliskou se kamarádí 
a možná se i mají rádi. 
 
A to je konec básničky, 
loučí se s vámi Eva Studená a její mazlíčci. 
 
 

 
 
 
 

Celou Mokersko-Horákovsko-Velaticko-Hostěnickou bandu zdraví Jana 

a Viktor P.S. Mějte se. Jak vy chcete. A taky jak si zasloužíte  
 

Pěkné prázdniny Vám přeje Anička, Davídek a Lenka Minxovi 
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PŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ 
JAK SE MI LÍBÍ VE ŠKOLE? 
Ahoj všichni školáci! Hlásíme se už taky k vám a chceme vám 
říct, jak se nám líbí ve škole a co jsme se už naučili. Je nás hodně 
a jsme místní i z blízkého okolí, z Horákova, Velatic i Hostěnic. 
Umíme toho za první školní rok opravdu dost. Umíme číst, 
dokonce jsme to letos s paní učitelkou Horáčkovou zkoušeli „po 
novu“, a všem nám čtení opravdu jde. Taky umíme psát, různé 
básničky, hádanky a písničky. Taky vyrábět a vystřihovat 
z papíru, malovat. Rádi luštíme hádanky, soutěžíme, pracujeme 
ve skupinkách. Je nás hodně – a tak se nám ještě vždycky 
nepodaří dávat pozor a poslouchat. A taky se v hodinách hlásit. 
Zato si ale kamarádsky umíme navzájem poradit a ve škole se 
nám líbí.  
A co nejvíc? 
Julinka Ž:  „M ě se líbily přestávky a tělocvik. A taky družina.“ 
Fanda K: „M ě se líbí, že umím číst, psát a umím opisovat 
z tabule.“ 
Mark G:  „Mám rád svoje kamarády a nikdy je neopustím.“ 
 
Co k tomu ještě říct? No, že se těšíme na vysvědčení, potom na 
prázdniny...a pak, po nich, znovu na shledanou ve škole. A to už 
budem druháci! 
za 1.A paní učitelka Lászlová 
 
PŮLROK V 2.A – CO SE NÁM LÍBILO NEJVÍC?  
Marek K.:  …líbilo se mi, jak jsme se učili a učili se angličtinu. 
Martin : …líbila se mi matematika a plavání. 
Nikol:  Líbí se mi plavání, i když neumím plavat. Taky se mi 
líbilo, jak jsme jeli do Soběšic na Jezírko. 
Michal:  Mně se líbilo divadlo o Boříkovi a plavání. A taky 
focení. 
Jiří: Od pololetí máme interaktivní tabuli a chodíme do plavání, 
to se mi líbí. 
Kevin:  Líbilo se mi, když jsem se naučil násobky 4. A ještě 
plavání. 
Vítek:  Jezdíme do plavání. Líbí se mi, že jsem se učil násobilku. 
Honza, Adélka: Dostali jsme vysvědčení a líbí se mi plavání. 
Zuzka: Ve škole se mi líbí angličtina, ve které jsme se učili 
ovoce, zvířata, zeleninu. 
Jeník: Líbí se mi psaní, čtení a násobilka. 
Marek Š.: Ve 2.A se mi líbilo, jak jsme jeli na Jezírko. 
Nikola:  Ráda jezdím do plavání, líbí se mi, jak se v angličtině 
učíme slova. 
Pavlína: Nejvíc se mi líbila výtvarka a divadlo, plavání a legrace 
ve třídě, kamarádi. 
Petra, Lucie, Aneta, Filip, David: Moc se mi líbí plavání. A 
také se mi moc líbí násobilka! 
Daniela: Nejvíc se mi líbí čtení a plavání. 
Tomáš: Nejvíc se mi líbilo „válecí“ čtení. 
Matyáš: Líbí se mi násobilka a když jedeme do divadla. 
Zdeňka: Líbilo se mi, jak jsme šli k Matýskovi dozvědět se něco 
o včelách. Taky se mi líbilo na Jezírku, učili jsme se o stromech. 
Anežka: Překvapili jsme paní učitelku dárky, když přišla po 
nemoci. 
Druháci a Šárka Mazánková 
 
PŮLROK VE 3.A 
V tomto pololetí jsme se naučili pracovat se slovními druhy. 
Pilujeme násobilku, dělení, počítáme do 1000. Všem se líbily 
jarní prázdniny. V březnu se naše třída vypravila do divadla na 
představení Bořík a spol. V dubnu jsme tvořili velikonoční 
dekorace. Navštívili jsme Lipku, kde jsme se dozvěděli něco 
nového o životě hmyzu. 29. 4. jsme se proměnili v čaroděje a 
čarodějnice i s naší paní učitelkou. V květnu nás čekal sběr 
papíru a kurz plavání ve Vyškově.  
Zdeněk Novotný 3.A  
 
 

CO JSME ZATÍM LETOS ZAŽILI? 
V divadle Polárka jsme viděli představení Bořík a spol. Také 
jsme navštívili ekologické centrum Lipka a tam jsme měli 
program na téma „Nech brouka žít“. Na Čarodějnice si pro nás 
paní učitelka připravila zábavný program, četli jsme si o 
čarodějnicích, ochutnávali jsme čarodějné lektvary, hráli 
čarodějný golf. Také jsme vytvářeli Vodnické noviny. Od 
poloviny května jezdíme do Vyškova na lekce plavání. Často 
máme teď suplování, protože naše paní učitelka dělá státnice na 
vysoké škole. Sotva odešla módní céčka, přišli bláznivé fazole a 
už je sbírá skoro celá naše třída. V hodinách opakujeme 
vyjmenovaná slova, učíme se slovní druhy a pády podstatných 
jmen, v matematice procvičujeme násobilku a učíme se násobit 
většími čísly. A co nás ještě čeká? Snad si budeme moci do školy 
přinést naše mazlíčky, pak ještě Den dětí s Fantázií, divadlo 
Radost, vysvědčení…a prázdniny! 

3.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CO NOVÉHO VE 4.A 
Tento půlrok je jiný, po čtyřech letech pojedeme na školu 
v přírodě, už se moc těšíme a víme, že to bude zábava. Ve 
vlastivědě se učíme počasí a podnebí, moc nám to nejde, ale my 
to zvládnem.   Johanka  
V ČJ jsme  se naučili podmět, přísudek, shodu přísudku 
s podmětem. V matematice jsme sami vymýšleli slovní příklady, 
bylo jich tolik, že jsme měli celý týden co dělat, abychom je 
vyřešili. Ještě nás čeká Staré Brno, na které se těšíme, pak škola 
v přírodě, na kterou se těším ještě víc.  Jan U. 
Odstěhovala se nám jedna žákyně jménem Veronika Kučerová   
David  
V matematice děláme soutěže v dělení, je to prima a také na 
začátku matematiky hrajeme zamrzlíka. Míša C. 
 Na Čarodějnice jsme šli do školy v převleku, hráli jsme hry a 
každá skupina si jednu čarodějnici vyrobila, ty jsme pak vystavili 
na schodiště.V Pč jsme si zasadili africkou fialku, hrášek, 
papriky,  rajčata a fazole.  Nicole  
V tělocviku běháme venku, skáčeme do písku a hrajeme hry. 
V angličtině se učíme nová a nová slovíčka a také někdy hrajeme 
hry. Bára 
Naučili jsme se shodu přísudku s podmětem. Dne 18. 5. u nás ve 
třídě byla soutěž v angličtině a já jsem byl první. 30. května 
jedeme na školu v přírodě a já už se moc těším, doufám, že to 
tam bude super. Petr 
V Pč jsem šil k ručníku poutko, bylo to marné, protože jsem to 
pokazil. Kryštof M. 
 
PŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ 5. A 
Nejdříve jsme psali SCIO testy z češtiny, matematiky, všeobecné 
a z angličtiny. Potom se dobrovolníci zúčastnili básnické soutěže. 
Další dobrovolníci se zúčastnili pěvecké soutěže Mokerský 
slavík. Naši sportovci se účastnili školního kola Mokerské laťky. 
Na Velikonoce jsme v keramice vyráběli velikonočního zajíce a 
ke Dni matek jsme vyráběli originální tašky a srdíčka. Na 
Čarodějnice jsme byli venku a v lese jsme hráli hry. 10.-11. 5. 
jsme byli na dvoudenní exkurzi v Praze (tam se nám všem moc 
líbilo). Dne 18.5. se někteří dobrovolníci zúčastnili anglické 

© Anička Neuerová, 3.A 
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soutěže Let´s speak English. A co jsme se za ten půlrok naučili? 
Naučili jsme se zájmena, číslovky a desetinná čísla. Stále 
opakujeme vše, co 
si máme v hlavách 
„odnést“ na druhý 
stupeň. A co nás 
ještě čeká? Den dětí 
s Fantázií, ZOO 
Brno (za peníze za 
sběr starého papíru), 
divadlo Radost a 
představení 
Čarodění, 
vysvědčení a... hurá 
na prázdniny:o)! 
Za 5. A Zuzana Nováčková 
 
PŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ 5.B 
Ve 2. pololetí u nás proběhlo spoustu výletů i soutěží. 
Byla Mokerská laťka, ve které nás zastoupilo spoustu žáků. Do 
okresního kola se dostal jen Honza Osolsobě a Lucie 
Havlásková. Také jsme začali probírat spoustu učení, které je čím 
dál víc těžší. Také jsme jeli na dva dny do PRAHY, kde jsme si 
užili spoustu zábavy, ale i učení. Nedávno jsme si vyšli 
v pracovních činnostech na jarní procházku, na které jsme 
poznávali zeleninu a kytky. Půlrok v naší třídě proběhl dobře (až 
na některé známky) a doufáme, že bude podobný i na 2. stupni. 
5.B 
 
NÁŠ PŮLROK, NAŠE TŘÍDA A M ŮJ NÁZOR. 6.A 
Já jsem si tento půlrok docela užila. Učení bylo přece jenom 
náročnější a někdy jsem musela hodně zabrat, ale zvládla jsem to. 
Škola v přírodě byla úžasná. Nemohu si ji vynachválit a i někteří 
kamarádi by tam chtěli jet znova. Jen doufám, že nám to příští 
rok povolí. Po škole v přírodě bylo znovunalezení klidu a smyslu 
pro učení a soustředění těžké. Já jsem se z toho dostávala skoro 
dva týdny. Někteří i tři. Písemek bylo čím dál víc a víc a bylo 
těžší a těžší je stíhat, nebo se jen naučit. Ale už jen měsíc a jsou 
tu prázdniny. No ještě bylo samozřejmě i focení, jak jinak. Ve 
třídě moc velká nuda nebyla. Nacházení nového přátelství, 
koníčků, ale i hádky, nadávky a malé rvačky. Po odjezdu sedmé, 
osmé a deváté třídy na vodu jsme mívali hodně suplů a na modré 
schodiště se nesmí. Takže Aj je u nás ve třídě, Z ve třídě a těláky 
máme jako jedna třída. Takže zvlášť A a zvlášť B. A já bych to 
klidně nechala až do konce školního roku. Jelikož pan učitel 
Markus a pan učitel Kováčik jeli taky na vodu jako dozor. A jaký 
je na schodišti najednou klid.  
Marie Bednářová 
 
PŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ… 6.B 
Půlrok v naší třídě. No, co k němu napsat… Snad jen to, že byl 
suprovej. Z 1.stupně jsme přestoupili na 2.stupeň. Myslela jsem, 
že 2.stupeň bude hodně těžkej. Ale nebyl. Byl celkem lehký. A 
když se to tak vezme, tak rok od roku je učivo těžší a těžší. Ale 
přesto byl půlrok v 6.B úžasný. Naši učitelé jsou na nás celkem 
hodní. Naší třídní učitelkou byla paní učitelka Tannenbergová. 
Byla hodná a hlavně je s ní sranda. Akorát máme smůlu, že nám 
paní učitelka odešla na mateřskou dovolenou. Takže za třídního 
učitele máme pana učitele Jakubce. Je s ním sranda, takže jsme 
rádi, že jsme ho dostali. Samozřejmě paní učitelce přejem to 
miminko, ať se jim narodí zdravé, krásné a hlavně ať nezlobí. :) 
Tak teďkom jste si přečetli náš půlrok v naší třídě 6.B. A jaký je 
ten Váš? :)  
Markéta Kabourková 
 
PŮLROK V NAŠÍ T ŘÍDĚ 7.A 
Na začátku druhého pololetí jsme se vydali na dějepisnou a 
zeměpisnou exkurzi, která se nám pěkně vydařila. Navštívili jsme 
Terakotovou armádu a Planetu 3000. Na exkurzi s námi jela 8.A. 

V březnu jsme se někteří zúčastnili lyžařského kurzu, kde jsme se 
naučili, jak se má správně lyžovat a ostatní, kteří, nejeli byli ve 
škole a učili se. Naše třída také navštívila mokerskou knihovnu, 
kde jsme se dozvěděli také něco o románech. Někteří se 
zúčastnili Mokerské laťky. Zástupci žákovské rady brzo vstávali, 
aby přišli do školy na sběr starého papíru. Na začátku května 
jsme měli Pohár rozhlasu, někteří žáci se jej zúčastnili. Všichni 
postoupili do okresu, který se konal v Blansku. Ke konci května 
jsme se fotili. Co nás čeká ještě v tomhle roce? Moc se těšíme na 
školu v přírodě do Čech do Veselí nad Lužnicí. Jede s námi i 8.A 
a 9.A. A pak vysvědčení a hurá PRÁZDNINY. 
za 7.A  Marcela Dančáková 
 
CO SE UDÁLO? ANEB 8.A 
No, jak začít… Tenhle půlrok jsme odstartovali výpisem z 
vysvědčení. Dopadlo to podle našich očekávání. Ti dobří 
nezklamali a ti, co jsou na tom hůř, taky ne :D. V únoru jsme se 
zúčastnili exkurze na Českou republiku. Všem se to líbilo... Poté 
jsme si opět napsali SCIO testy. Ty nás celkem překvapily. Na 
konci dubna jsme jeli na Úřad práce. Celý den jsme si povídali o 
povolání a o tom, na jakou školu se dát. Vrcholem byly testy, 
které měly až překvapivé výsledky (u některých až moc!!). Na 
konci května jsme se všichni fotili. Myslíme, že nám to tam 
možná i sluší… A určitě si užijeme školu v přírodě, která bude, 
stejně jako minulý rok, na vodě... To by bylo asi všechno, 
samozřejmě přišli zase noví učitelé, se kterými jsme spokojení :). 
Za celou 8.A Monča a Míša  
 
DRUHÉ POLOLETÍ 9.A 
Za druhé pololetí se toho událo vcelku dost. Nejdřív bych ale 
začala jednou velmi skvělou věcí, a to, že už máme za sebou 
přijímačky a VŠICHNI už jsme někam přijatí, což nás zbavuje 
strachu a stresu, který jsme měli snad už od začátku roku. Co se 
týká akcí školy, zúčastnili jsme se Mokerské laťky, kde jsme byli 
také jako pořadatelé, což pro nás byla i sranda. Vlastně docela 
velká sranda. Jako třída jsme si užili. Potom jsme se zúčastnili 
Poháru rozhlasu, kde jsme byli taktéž jako pořadatelé a zároveň i 
účastníci. Postoupili od nás starší chlapci a pořádání nás hrozně 
bavilo i přes to, že to někdy bylo trochu náročné. Potom jsme jeli 
do Blanska. Všichni, co z druhého stupně postoupili, a 
samozřejmě i my jako pořadatelé. Tam to bylo asi nejnáročnější, 
protože tam panoval velký zmatek. Nakonec se všechno zvládlo 
:) . Jinak se toho,tuším, neudálo nijak mnoho. Zvykáme si na 
nové učitelky a těšíme se na školu v přírodě, kam (bohužel nebo 
bohudík?) jedeme i s osmáky a se sedmáky. Minulý rok jsme si 
to tam užili a tentokrát s tím počítáme na 100%. Bude to poslední 
větší akce, kde budeme společně, což si nemůžeme nechat ujít. 
Došla nám školní trička, budeme se fotit.. No a do konce 
školního roku nás ještě čeká jedna exkurze, která se bude týkat 
přírodopisu. Kino a koupaliště, kde budeme pasovat osmáky. 
Tuším, že se mají na co těšit. No, tak to je asi vše :) Mějte se tu 
krásně. 
vzkaz pro učitele: I přes to, že někdy dokážeme být pěkně 
nepříjemní, si jsem jistá, že nám to tady bude chybět. Poslední 
roky se snažíme si spíš užít, než se pořád jen učit, proto 
respektujte i ostatní žáky. Určitě za to budou rádi :)  
vzkaz pro ostatní žáky: Vím, že to pro vás je asi náročné, ale 
snažte se to brát s humorem, ať máte na co vzpomínat :) 
Zvládněte to tu.. víme, že vám budeme chybět! :) 
Petra Chvátalová, 9.A 
Probíhaly přijímačky a tak, takže na začátku docela záhul, jestli 
nás někam vezmou, ale až jsme se někam dostali, tak jsme se 
uklidnili. Až moc, jelikož už na to kašleme a někteří učitelé to 
nedokážou pochopit. Jediný, co je problém, tak je chemie, která 
je  pořád těžší a těžší. Jinak za chvilku jedem na ŠVP, takže se 
konečně taky pobavíme. Na konci bude to loučení, takže už se 
těším, až odsud vypadnu ;) 
Tonda Švehla, 9.A 

© Mirka Machanová, 5.A 
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ZEPTEJTE SE NA CO CHCETE… JÁ NA CO CHCI ODPOVÍM 

 
Rozhovory v tomto čísle se zaměřily na naše mladé učitele, a 
to pana učitele Kováčika, který se nás snaží naučit anglicky, a 
pana učitele Jakubce, který nám chce přiblížit dějiny a 
zkulturnit nás v občanské výchově.  
 

 
 
Třída 8.A  zpovídala pana učitele Kováčika: 
 
Učíte rád na Základní škole nebo byste chtěl učit na 
Gymnáziu nebo VŠ? 
Na této škole učím rád, učil jsem i na vysoké škole a chtěl bych si 
zkusit učit i na gymnáziu. Ale líbí se mi tady. 
 
Měl jste nějakou přezdívku na ZŠ? (bohužel jsme se 
nedozvěděli jakou) 
Ano. 
 
Máte nějaký velký sen, kterého byste chtěl dosáhnout nebo 
který se vám už splnil? 
 Dostavět dům. 
 
Kdybyste byl ředitel na této škole, co byste změnil?  
Nic důležitého bych nezměnil. 
 
Kdybyste měl 1 milion korun, co byste si koupil? 
Postavil bych dům. 
 
 Jak jste se učil na ZŠ, které předměty vám šly a které ne? 
Málo jsem se učil, měl jsem nějaké 3 jen v 5. a 6. třídě, ale jinak 
jsem měl vždy vyznamenání. Co mi nešlo, byla matematika a 
český jazyk. A překvapivě mi šla angličtina a dějepis. 
 
Co rád děláte ve svém volném čase? 
Rád chodím na ryby, sportuju a rád chodím na procházky. 
 
 Byl jste na střední škole idolem všech žen, nebo jste byl 
taková „šedá myš“?  
Asi tak něco mezi, ani jedno. 
 
Co ve svém životě považujete za svůj největší úspěch? 

Buď že jsem vystudoval vysokou školu nebo že se mnou jedna 
z těch holek zůstala a vzala si mě. 
 
Kdybyste si mohl zahrát ve filmu, jaká by to byla role a proč? 
Určitě záporná role, protože já jim vždycky fandím a oni 
nevyhrají. Zároveň bych byl i režisérem a sám si to režíroval. 
Za 8.A Veronika Žáková 
  
Pan učitel Jakubec odpovídal „zuřivým“ reportér ům ze „své“ 
6.A: 
 
Máte nějaké zvíře, pokud ano, jaké a jak se jmenuje? 
Mám anglického kokršpaněla a jmenuje se Barča.  
 
Jste rád za tuto třídu? 
Jasně a nikdy bych ji nevyměnil. 
 
Jak jste se dostal na tuhle školu? 
Chodil jsem sem na praxi a pak jsem sem nastoupil po paní uč. 
Kubáňové. 
 
Chtěl byste zůstat na této škole? 
Určitě, ale uvidíme, kam mě osud zavane. 
 
Líbí se vám na téhle škole? 
Moc, hlavně proto, že tu školu znám. 
 
Jak se vám líbilo na ŠVP s 6.A. a 6.B.? 
Myslím si, že se ŠVP celkově povedla, takže ano. 
 
Jaký byl váš nejoblíbenější předmět, když jste byl na 
základní škole? 
Dějepis a zeměpis. 
 
Máte nějaké sourozence, jestli ano, kolik a jak se jmenují? 
Mám sestru, jmenuje se Simona a má 34 let.  
Na otázky se ptaly: Adéla Růžičková a Alžběta Švehlová z 6.A 
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Od pondělí 23. května probíhal na naší škole tradiční sběr starého 
papíru, do kterého se zapojili žáci 1. až 9. ročníku. Sběr je 
organizován dvakrát ročně žákovskou radou naší školy. Celý 
týden naši žáci nosili za přispění rodičů staré papíry a soutěžili o 
to, kdo přinese nejvíce kilogramů za sebe, ale také která třída 
zvítězí v celkovém součtu. Letos se nám opravdu zadařilo, 
protože nám starý papír zavalil téměř celé jedno schodiště. 
Nakonec jsme to všechno zvládli a čekali, kolik kilogramů budou 
naši žáci mít a kdo zvítězí. Co se týče tříd, tak nejvíce kilogramů 
na žáka nasbírala 3.B (121 kg), druhé místo obsadili žáci 2.A 
(114 kg) a třetí skončila 5.A (111 kg). V celkovém součtu 
kilogramů zvítězila 2.A s 2735,5 kg. Z řad žáků obsadila první 
místo Lucie Klučková z 2.A, která přinesla 1473 kg, druhá 
skončila Eliška Šiková ze 3.B s 1440 kg a třetí místo obsadil 
Matěj Kousalík z 5.B se 734 kg. Celkově se letos naší škole 
podařilo vytvořit nový rekord se 17 400 kilogramy. Děkujeme 
všem žákům a rodičům, kteří se podíleli na letošním tolik 
povedeném sběru a doufáme, že se nám příště bude dařit stejně. 

 
 
SBĚR OČIMA ŽÁK Ů 
V týdnu od 23. 5. - 27. 5. proběhla na naší škole již tradiční 
soutěž ve sběru starého papíru. Celkem se nasbíralo 
neuvěřitelných 17 400 kg papíru. 
Zvítězila třída 2.A s 2 735 kilogramy. Nejlepší sběrač, také z 2.A, 
byla Lucka Klučková, která přinesla 1473 kg. Z naší třídy byl 
nejlepší David Poláček, který přinesl 414kg. Nejlepší sběrači byli 
odměněni drobnými cenami, také nejlepší třída byla po zásluze 
odměněna. Blahopřejeme vítězům, ale i drobní sběrači mají 
zásluhu na tom, že zbývající část peněz můžeme poslat na školní 
výchovu našeho Vincenta.  
Lojzík a Míša C. ze 4.A 
 

 
 

 
NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA 

HLAVOLAMU? 1 
 

 

KDEPAK NAJDEME TUHLE „PRACOVNÍ“ ZNA ČKU? 
 

 
 
 
 
 

KOMU PAT ŘÍ RUKA S HODINKAMI? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Správné odpovědi hádanek z minulého čísla: 

Školní přezůvky patří panu učiteli Jakubcovi, to krásné miminko 
byl pan učitel Kováčik. Všichni jste také určitě poznali 
„informační ceduli“ o mokré podlaze, která patří našim 
uklízečkám. No, a ten statný muž na chodbě je pan učitel Urban:) 
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JAPONSKÝ HOROSKOP PODLE DATA NAROZENÍ 
 
Každý z nás jistě zná své znamení podle data narození, 
v předchozích číslech našeho školního časopisu jste měli 
možnost se dozvědět i svá znamení např. podle čínského 
zvěrokruhu či keltského kalendáře. Pojďte se v tomto čísle 
dozvědět, jací jsme tentokrát podle horoskopu japonského. 
 
BOROVICE: 22. prosince - 21. ledna:    silný kmen dává 
tomuto stromu dlouhověkost. Stejně je to i u člověka, který bývá 
velmi houževnatý, silný a mnoho vydrží. Nedere se do popředí. 
Spíš čeká, až přijde 
jeho čas. Tito lidé 
mají vnitřní řád. Jsou 
na oko přísní, ale 
jestliže získáte jejich 
srdce, získali jste na 
celý život přítele, o 
něhož se můžete 
kdykoliv opřít. V 
mládí však mají 
potíže s láskou. Ten 
"pravý" protějšek hledají velmi dlouho. V opačném případě 
zůstávají raději sami, nedělají kompromisy. 
 
SLIVOŇ: 22. ledna - 19. února:    
toto znamení přináší lidem radost. 
Jsou velmi přátelští, někdy myslí 
spíš na jiné, než na sebe. Jsou 
skromní. Obklopují se kvalitními 
lidmi, takže nejsou nikdy sami. 
Jsou idealisté a myslí na to, jak 
prospět a být užiteční pro blaho 
celku. Zásadně nemění své zvyky a 
mají hodně přátel. 
 
VĚJÍŘ:  20. února - 21. března:    
tito lidé jsou upřímní, laskaví a jemní. Skrývají svoji tvář, bojí se 

nepochopení a 
ublížení. Jsou 
velmi citliví a 

zranitelní. 
Dokáží se však 
vžívat do 
trápení druhých 
lidí. Umí 
naslouchat, mají 
hodně přátel a 
známých. Musí 
být opatrní, aby 
je snaha o 

pomoc druhým nepřivedla do problémů, do časové, finanční i 
psychické tísně. Je pro ně velice důležité naučit se říkat "ne."  
 
LAMPION:  22. b řezna - 20. dubna:    o těchto lidech můžeme 
říct, že září jako lampion. Mají v sobě energii, jsou spontánní, 
hraví a dokáží druhé strhnout na svoji stranu. Jsou-li pozitivně 
orientováni, jsou pro nás neocenitelnou pomocí, v opačném 
případě jsou nebezpeční protivníci a manipulátoři, kteří dovedou 
druhého přesně tam, kam oni chtějí. Mají hodně síly a je pro ně 
důležité směřovat ji pozitivním směrem. 
 
KOSATEC:  21. dubna - 21. května:    tajemná a půvabná 
květina je symbolem lidí, kteří vědí, co chtějí a jdou si za svým 
cílem. Jsou houževnatí, většinou dojdou na konec svého snažení. 
Potřebují hojnost, aby byli klidní a vyrovnaní. Nemusí mít 
přepych a luxus, ale dostatek financí a to nejen pro sebe, ale i pro 

své blízké. Bývají elegantní a na první pohled přitažliví. Jsou 
spolehliví, uznávají vysoké morální hodnoty. 
 
SAKURA:  22. května - 21. června:    je to japonský národní 
symbol. I lidé tohoto znamení dokáží druhé okamžitě okouzlit. 
Jsou nevtíraví, odvážní, mají v sobě dostatek pokory k tomu, aby 
dokázali přiznat svoje chyby. Jsou družní a vtipní, nezkazí 
žádnou zábavu. Potřebují mít pevné zázemí, klidný přístav, kam 
se mohou kdykoliv vrátit a nabrat sílu. Většinou nepracují 
manuálně, jejich tělesná konstituce je křehká. Využívají svých 
obchodních a intelektuálních vloh. 
 
PSTRUH:  22. června - 21. července:    tito lidé dokáží 

proplouvat různými 
úskalími. Mají v sobě 
ukrytý oceán citů, jen těžko 
projevují své emoce. Milují 
volnost, zároveň i zázemí, 
dokáží druhého člověka 
učinit šťastným. Od 
druhých musí cítit lásku, 
jinak plují životem sami. 
Často se chytí do sítí 
smutku, lítosti a 
odevzdanosti. 

  
TŘI STRUNY:  22. července - 21. srpna: číslice "tři" 
představuje plnost. Tak i lidé v tomto znamení mají ve vínku 
množství darů, které se musí během svého života naučit 
objevovat, rozvíjet a využívat. Jsou zábavní a společenští. 
Problémem u nich je, že chtějí hrát za každou cenu hlavní part, 
nesnesou podřízenost. Těžké je pro ně udržet zájem a nadšení pro 
cokoliv. 
 
CIKÁDA:  22. srpna - 22. září:    jemné a příjemné znamení 

plné odpočinku a 
klidu. Většinou jsou 
tito lidé neprůbojní, 
spíše stojí v pozadí. 

Upřednostňují 
harmonické a čisté 
prostředí, kde mohou 
klidně pracovat, nebo 
se věnovat svým 
koníčkům, přátelům a 
rodině. Jsou velmi 
pracovití, mnohdy 
vezmou závazky 

druhých na sebe, jen aby výsledek vyzněl podle jejich očekávání. 
Protože jsou velmi citliví, vyhýbají se často styku s veřejností, 
žijí spíš ve svém vlastním světě. 
 
DIVOKÝ JETEL:  23. zá ří - 22. říjen:    s těmito lidmi se 

nebudete nudit. Jsou svobodomyslní a 
pro druhé nesmírně přitažliví. Znají 
hodnotu věcí, dokáží poradit druhým. 
Mají hodně přátel, kteří se k nim uchylují 
se svými problémy a žádají o radu a 
pomoc. Pro ně je to však nebezpečí, 
zapomínají sami na sebe. Získat si jejich 
srdce je těžké a ještě těžší si ho udržet. 
Přátelům dokáží odpustit mnoho, 
partnerům však nic. Žijí podle svých 
pravidel a společenské klišé je nechává 
chladnými. 

 

© Aneta Haberlová, 8.A © Verča Žáková, 8.A 

 

© Verča Žáková, 8.A 
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JAVOROVÝ LIST: 23. říjen - 22. 
listopad:   silný a mohutný strom je 
jejich obrazem. Jsou ve svých 
rozhodnutích stálí. Můžete se na ně 
spolehnout, nezklamou vás. Mají 
spíš samotářskou a hloubavou 
povahu. Zabývají se důležitými 
tématy, třeba ochranou přírody, 
rovnoprávností, mají vyvinutý smysl 
pro spravedlnost. Jsou humanisti a 

rádi inspirují druhé. Jejich emoce jsou silné, pokud se týká citů, 
není radno si s nimi zahrávat. Na zklamání a zrady neumějí 
zapomenout, neznají slitování. 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Jako každý rok, tak i letos otevřela naše škola dveře rodičům a 
všem, kteří se chtěli přijít podívat na nás – žáky, jak se učíme.  
Akce byla úspěšná, rodiče se přišli podívat na první dvě hodiny, 
popovídali si s učiteli, prohlédli si školu a jistě také zavzpomínali 
na svoje školní léta. Celkem školu navštívilo 61 lidí, pro srovnání 
– vloni se přišlo podívat 103 rodičů. 
Na prvním stupni bylo návštěvníků samozřejmě nejvíc – 55 (1.A 
-10, 2.A -12, 3.A – 4, 3.B –10, 4.A – 4, 5.A – 10, 5.B – 5), druhý 
stupeň navštívilo 6 zájemců o shlédnutí výuky (po 3 ze 6.AB). 
Doufáme, že všichni, kteří se přišli podívat, odcházeli spokojeni 
a všem, kteří své postřehy také zapsali do návštěvní knihy, 
děkujeme. 
Za 2.A Šárka Mazánková 
 
ČARODĚJNICE VE 3.A 
Hurá, je den čarodějnic – namaluji se černě a udělám si drsný 
účes. A pak honem do školy. Ve škole děs a hrůza: málem 

nepoznávám kamarádky a 
ony zase mě. Gába 
Čáry – máry: a už zvoní, 
některé zvláště šikovné a 
zdatné čarodějky předvádí 
kouzla s kostkami a 
kartami. (podle Šarloty) 
Čáry – máry: děláme 
kouzelnou knihu, 
pracujeme s obrázkem a 
nechybí ani odvážný tanec 

(podle Anežky) 
Čáry – máry: hurá ven! Okukují nás 
kolemjdoucí, ale my míříme doleva. 
Tady děláme list do herbáře. V lese 
pak hrajeme bezva hry. Podle mě to 
všechno byla jenom vteřinka a už 
jdeme domů. Gába 
Čarodějnický den byl super! Bára 
K.  
 
DEN BEZ ÚRAZU 
Dnes jsme toho stihli hodně. Ve škole byl dětský den. Chodili 
jsme na různá stanoviště. První se jmenovalo Haló!. Hráli jsme si 
na to, že se kamarád zranil a my jsme volali dispečera a podrobně 

HEDVÁBÍ:  23. listopad - 21. prosinec:   hedvábí je nejpevnější 
tkanina, v zimě hřeje, v létě chladí. Vydrží dlouho. Mají hodně 

předností, jsou 
jemní, i pevní, 
ochrání vás a 
pomohou v 
každé situaci. 
Většinou jsou 
všude vidět a 
slyšet. Jsou to 

rozené 
osobnosti, které 
vyzařují zvláštní 

charizma. 
Většinou se jim ve všem daří, v práci i ve vztazích. Jsou 
nestranní, nemají přehnaně kritickou a hodnotící mysl. Obvykle 
přijímají život tak, jaký je. 
 
____________________________________________________ 
 
 
jsme mu popisovali, co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo 
volajícího, rozsah kamarádova zranění. 
Dalším stanovištěm byla Dopravka. Říkali jsme si o tom, na které 
straně se má chodit po silnici, pokud nikde poblíž není chodník, 
na které straně jezdí auta… Asi nejzajímavější zpráva byla ta, že 
přednost chodců NEEXISTUJE a jak nejrychleji poznám, která 
ruka je levá a která je pravá. To je jednoduché, ale musíme znát 
písmenka – dáte ukazováček, prostředníček, prsteníček a malíček 
k sobě tak, jako byste je chtěli slepit. Palec dáte co nejdál od 
nich, obě ruce položíte na stehna a tam, kde se vám ukáže 
písmenko L, je levá ruka. 
Potom jsme navštívili stanoviště PEJSCI, kde byli čtyři černí 
překrásní pejsci. Jmenovali se Ajax, Bamar, Brona a Dína. 
Někteří si mohli pejsky podlézt, jiní jim poslouchali tlukot srdce, 
ale ještě předtím jsme všichni pejsky překročili. Pak nám paní 
předvedla, co umí Ajax – na slovo poslouchal základní povely 
sedni, lehni, zvedni se, uměl podlézat pod nohama, otočit se a 
válet sudy. Uměl toho však i mnohem víc.  
Předposledním stanovištěm byli hasiči. Stříkali jsme hadicí a 
mohli jsme vlézt do auta a troubit na volant, mluvit do 
mikrofonu. Auto bylo po celou dobu nastartované. Na chvíli jsme 
si mohli pustit i houkačku. Paní učitelka nám vymyslela i závod – 
museli jsme si nasadit helmu a běžet kolem lavičky. Ve druhém 
kole jsme si oblékali pásek a v ruce jsme nesli hasičskou bundu.  
Posledním stanovištěm byla POMOC. Zde jsme si zopakovali 
důležitá telefonní čísla, utvořili jsme dvojice nebo trojice a 
dostali jsme papírek, na kterém byl popsaný nějaký úraz. Měli 
jsme říct, co s tím uděláme. 
Těsně před tím, než jsme se šli sbalit, nám paní učitelka rozdala 
nálepku Fantázie, bonbon a lipo. Na závěr nás čekal už jen oběd. 
Alice Zadubanová, 3.A 
 
SOUTĚŽ LET´S SPEAK ENGLISH – 5. ROČNÍK 
Soutěž proběhla ve středu 18. 5. 2011. Zájem žáků 5. tříd byl 
poměrně velký, akce se zúčastnilo 8 dětí z 5. A a 5 dětí z 5. B. 
Pro velký zájem a z časových důvodů proto probíhala soutěž 
odděleně od 4. ročníku, souběžně v jiné třídě. 
Úroveň konverzačních dovedností žáků byla na velmi dobré 
úrovni, zadána byla 4 témata – It´s me, Daily routine, My 
favourite season, The capitals ( Prague, London).  
Druhá část soutěže byla písemná, žáci pracovali s textem My 
friend, odpovídali na otázky (porozumění textu, gramatické 
znalosti), následoval překlad vět. 
Obě části byly bodovány, výsledný součet určil pořadí: 
1. – 2. místo: Šimon Straka, Eva Studená s počtem 60 bodů 
(max.62) 
3. místo: Eliška Tancošová, Daniel Borek, Šimon Stárek, Tristan 
Defer, Zuzana Nováčková s počtem 57 bodů.  

© Pája Kršková, 3.A 

© David Machač, 3.A 

© Terka Dumpíková, 8.A 
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Žáci byli odměněni diplomy, věcnými cenami, sladkostmi. 
S podanými výkony a znalostmi byla porota i soutěžící velmi 
spokojeni. 
K. Studená 
  
MS V HOKEJI 2011 

Zdarec, jakožto 
mokerská škola jsme se 
nedali a museli fandit. 
První den mistrovství 
přišlo několik dětiček 
oblečených do českých 
barev. Měli jsme 
dokonce české čepičky, 
šály a trumpetky. 
Náš tým učitelů fandil 
každou jejich volnou 
hodinu. 
Seděli v kabinetě a 

netrpělivě fandili. O přestávkách 
jsme vždy doběhli k jejich 
kabinetu a připojili jsme se k 
fandění. Jak to tak vypadá, asi 
jsme se prodrali skupinou díky 
tomu. Fandili jsme dál a dál 
každou přestávku či volnou 
hodinu. A Češi se probojovali do 
semifinále. Tam jsme bohužel 
neuspěli. Tak a tady začíná  

krátký sestřih z Mistrovství. 
Začali jsme celkem slibně. Postupně jsme poráželi: Lotyšsko, 
Dánsko, Finsko. Nejhezčí zápas jsme hráli proti našim sousedům 
Slovákům. Nakonec jsme zvítězili 3:2. Stejným výsledkem jsme 
porazili Rusko. Poslední zápas ve skupině jsme hráli s  
Německem, taktéž 2:0. 
Ve čtvrtfinále jsme narazili na Američany. Celkem neočekávaně, 
ale přece jsme vyhráli, 4:0. Naším semifinálovým soupeřem bylo 
Švédsko, zápas jsme ale prohráli 2:5.I přes bolest z neúčasti ve 
finále, jsem získali bronz, když jsme v utkání o 3. místo 
deklasovali Rusko. 
Tomáš Neuer za 6.A 
 
MOJE OKRESNÍ KOLO MOKRESKÉ LA ŤKY 
V okresním kole byly asi 2 školy. Naše škola měla 3 
reprezentanty. Viktora Fialu, Lukáše Brablece a Jana Petráše. 
Všichni tři kluci podali výborný výkon a obsadili všechny tři 
místa na stupni vítězů. Když obě dvě školy přijely a uviděli jsme 
ty kluky, co jdou s námi skákat, byli jsme hodně překvapení. Byli 
tam kluci větší jak já. Celkem jsme měli s klukama trému, byli to 
velcí kluci, ale když jsme je uviděli skákat, tak jsme věděli, že 
máme šanci na vítězství, protože ti kluci neměli vůbec žádný styl 
skákání a bylo vidět, že to vůbec netrénovali. S klukama jsme 
byli rádi, že jsme obsadili všechna tři místa na stupni vítězů. 3. 
místo patřilo Lukáši Brablecovi, 2. místo patřilo Viktoru Fialovi 
a na konec 1. místo patřilo Janu Petrášovi. Byl jsem moc rád, že 
jsem byl první v okresním kole laťky, protože ve školním kole se 
mi to vůbec nepovedlo.  
Jan Petráš, 6.B 

 
VLÁDKYN Ě ŽIVL Ů 

1. kapitola 
Seděla jsem u počítače a poslouchala rychlé ťuk, ťuk, jak se moje prsty s dlouhými růžově nalakovanými nehty opíraly do klávesnice. Psala 
jsem příběh, který by neměl být v reálném světě skutečný, příběh, který by měl být skutečný leda v pohádkách – avšak opak byl pravdou. 

* 
Seděla jsem na větvi mého oblíbeného stromu, na kterém jsem si už jako malá udělala klubovnu, s hlavou opřenou o ruku, kterou jsem měla 
položenou na klíně. Druhou rukou jsem mávala ze strany na stranu a dělala s ní kroužky, otočky a všelijaké krucánky, čímž jsem větrem 
pohybovala listem, který se vznášel ve vzduchu. Ano – z tohoto jste možná pochopili, že ovládám živel vzduchu. Nechápu to a zřejmě to ani 
chápat nebudu – proč zrovna já?! Možná existuje víc lidí s nadáním pro živly, jen je problém najít je. Když jsem byla malá, táta mi vyprávěl 
příběhy o kouzelné zemi, kde žijí nadpřirozené bytosti… hlavní hrdinka Mia ovládala všechny živly a bojovala proti zlu… Teď jsem se na to 
však táty zeptat nemohla, když tu se mnou už 9 let není. Naposledy jsem ho viděla, když mi byly 4 roky. On mi dal pusu na čelo a řekl, že se 
brzy vrátí – mýlil se. Už 9 let tu se mnou není a já na něj 9 let s nadějí čekám, že se vrátí. Avšak moje naděje pomalu vyprchává… Možná by 
o tom mohla vědět něco máma…,ale jak se jí zeptat, když umřela na rakovinu rok potom, co táta zmizel?! Rychle jsem zamrkala a zatřásla 
hlavou ve snaze vyhnat slzy z očí. Nepovedlo se mi to a jedna se mi skutálela na kašmírový, olivově zelený svetr. Stýskalo se mi po nich.  
Znovu jsem začala uvažovat. Co moje tety, u kterých teď bydlím?! To těžko. Jedna teta je nepříjemná, přísná a hlavně uzavřená a její sestra 
je pravým opakem – milá a až přehnaně hodná a o něčem takovém by neměla ani zdání a kdybych jí řekla o mých schopnostech, nejspíš by 
mě mile nervózně přemlouvala, abych si zašla k psychiatrovi. Té přísnější bych se i bála zeptat, ale přece jenom je to taky moje teta… a 
myslím si, že právě ona by o tom něco věděla. Ostatně teta Sára mi často vypráví, že se tak teta chová od té doby, co táta zmizel a máma 
zemřela. Ale já si myslím, že není zamlklá pouze proto, že tu nejsou…, je v tom něco víc, jako by se bála, že když bude moc mluvit, něco 
prozradí… něco důležitého. Ale kdybych se jí zeptala, tak by mě nejspíš jen mlčky sledovala nebo by mě nějak odbyla, jak to dělá vlastně 
poměrně často.  
Na přesvědčení, že táta s tím má něco společného, mi přidávalo i to, že předtím než odešel, mi dal přívěšek na krk, a zdálo se mi, že když se 
ho dotknu, zklidní mě a posílí sílu mého ovládání vzduchu. Nikdy ho nesundávám…, vlastně jen při koupání a sprchování. Je moc krásný. 
Modrý kamínek ohraničuje něco, co vypadá jako dřevo, ale já s jistotou vím, že to dřevo není. Vylízají z toho dva bílé krucánky 
pravděpodobně ze slonoviny nebo něčeho podobného. Jeden je docela rovný a ten druhý zkroucený s dalšími krátkými krucánky. Zeptat se 
táty, na co to je a co to vlastně dělá, jsem nestihla, protože mě hned potom políbil na čelo a odešel. Jak jsem tak přemýšlela, ani jsem si 
nevšimla, že za mnou přišla moje kočka Lila. Když se mi posadila na klín, vyrušila mě z mých úvah a já se na větvi mírně zakolíbala. 
„M ňáááuf…“ pozdravila mě a zapředla mi do klína. Vzala jsem ji do náruče a přešla s ní na nejtlustší a nejmohutnější větev, ze které rostla 
kolmo nahoru další mohutná větev. Sedla jsem si a opřela se o větev, která byla kolmo na tu mohutnější. Kočku jsem si dala na břicho a ona 
se mi tam pohodlně rozvalila. Za chvíli už bylo slyšet její pravidelné oddychování a někdy jsem cítila i škubání, jak se jí něco zdálo. Za 
chvíli začala klesat víčka i mně a zanedlouho jsem upadla do klidného, bezesného spánku.  
Probudilo mě až hlasité volání tety Sáry. Nepřekvapilo mě, že mě budí ona, ostatně ona se starala o mě a domácnost a teta Gréta chodila do 
práce a vydělávala nám peníze. Shlédla jsem dolů z větve a uviděla tetu Sáru, jak očima prohledává můj bunkr. Znala mě a věděla, že tu 
budu. Tady trávním hodně času, takže se není čemu divit, že když mě nenašla v pokoji, najde mě tu.  
„Cat,“ zavolala znovu. „Večeře!“ 
Večeře?! Aha, až teď jsem si uvědomila, že už je tma. 
„Tady jsem“, zakřičela jsem na Sáru. Rychle se otočila po mém  hlasu a jakmile mě spatřila, usmála se. Lila pořád spala, ačkoli teď jsem ji 
měla zavěšenou kolem krku. Vzala jsem ji do náruče a ona nepohodlně zamňoukala tak, až mi to připadalo jako vřískání staré důchodkyně. 

© Marek Jakubka, 6.A 

© Thomas Kenneth Gerken, 6.A 
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Při tom pomyšlení jsem se usmála. Pomalu, abych moc neprobudila Lilu, jsem slézala po větvích dolů a na třetí větvi zezdola jsem seskočila 
dolů. Sára vypadala zděšeně, že skáču z takové výšky a vypadalo to, že je pro mě v případě nebezpečí ochotná skočit. Znovu jsem se usmála, 
mám ji ráda. Ale nebála jsem se skákat, kdybych náhodou uklouzla a padala, pomohla bych si větrem a nadzvedla se, takže bych lehce 
dopadla na nohy nebo se jen tak vznášela ve vzduchu. Ostatně tohle už mám hodněkrát nacvičené. Když jsem se nohama dotkla země, Sáře 
se viditelně ulevilo. Dala jsem si Lilu do levé ruky a pravou objala Sáru. Vešla jsem posuvnými prosklenými dveřmi do domu a ucítila jsem 
vůni mého oblíbeného jídla. Palačinky s čokoládou a marmeládou. 
„M ňam! Díky Sáro!“  
„Za co ta čest?“  
Zasmála jsem se a znovu Sáru objala. Lila už se probudila, a tak když jsem Sáru znovu objala, došla jí trpělivost a tak se mi vyprostila 
z náruče a běžela si lehnout do svého pelíšku, do mého pokoje. Znovu jsem vdechla vůni palačinek. 
„Jen tak… no víš, já vím, že s Grétou si moc nerozumíš. Je to holt s ní, no… od tamtý doby, těžký…, je taková uzavřená, ale já vím, že tě má 
ráda a udělala by pro tebe cokoli, abys byla spokojená a v bezpečí.“ Smutně se na mě usmála. Chápala jsem ji i tetu Grétu, ale vadilo mi, že 
je teta Gréta uzavřená a moc si se mnou nepovídá. No nic, usmála jsem se na Sáru a šla se pustit do palačinek. U toho jsem ji pozorovala. Až 
teď, když jsem se rozkoukala ve světle, jsem si všimla větších detailů. Husté blonďaté lokny jí splývaly na ramena a je pravda, že měla 
nadváhu, ale to jí vůbec neubralo na kráse. Naopak jí to přidalo na dojmu milé paní. Takové té, co by pro vás udělala cokoli. Měla bílé šaty 
s malými modrými kytičkami, které měla až ke kolenům. Od kolen jí byly vidět faldíkaté nožky, které si v bílých ponožkách nazula do 
červených pantoflů. Od krku až skoro dolů k šatům měla uvázanou červenou zástěru a v uších se jí třpytily stříbrné náušnice, které měla už 
po své mamince. Byla menšího vzrůstu, takže už jsem byla velká jako ona, měla světle modré oči, které jakoby vše chápaly a byly plné 
porozumění a růžové rty, které se jako vždy usmívaly. A jako obvykle voněla po vanilce a jahodách.  
Adéla Chalupová 6.A  
 
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ... 
 
Nebo se na něj můžete podívat na www.vladkyne-zivlu.blog.cz 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŠKOLY V PŘÍRODĚ, KURZY A VÝLETY 
 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ-BISKUPICE U HROTOVIC 30.5. – 
3.6. 2011 
Na škole v přírodě se nám líbilo, zažili jsme spoustu zábavy a 
legrace. V pondělí jsme přijeli, vybalili a šli jsme prozkoumat 
okolí. V lese jsme stavěli domečky pro skřítky a k tomu jsme si 
měli vymyslet nějaký příběh, v úterý jsme měli vlastivědnou 
soutěž a divili jsme se, kolik jsme toho už zapomněli. Ve středu 
jsme hledali poklad a našli jsme. Také jsme měli turnaj v pexesu 
a hráli jsme Kufr. Čtvrtek byl stejně zábavný jako ostatní dny, 
večer jsme měli táborák s opékáním špekáčků. Ve skupinách 
jsme pak předváděli různá přísloví, jako pantomimu, balet, operu, 
tragédii, operetu. Moc jsme se nasmáli. Všechny soutěže byly 
vždy vyhodnoceny a odměněny cenami. A už tady byl pátek, 
všechno to rychle uteklo, ale všem se nám to moc líbilo. Jeli 
bychom zase.  
Třída 4. A 
 
VÝLET DO PRAHY   
(5. A, 5. B) 
V úterý 10. května (o půl šesté ráno) jsme se vypravili na 
dvoudenní exkurzi do našeho hlavního města. Všichni jsme se 
moc těšili a Praha nezklamala. Nejdříve nás čekalo Václavské 
náměstí, pak Betlémská kaple a „Staromák“ (kam jsme došli pár 
minut po dvanácté. No nic, hodinu tam 
čekat nebudeme), potom Karlův most, 
Petřín, Zrcadlové bludiště a Pražský 
hrad. Bohužel Zlatou uličku jsme si 
neprošli, jelikož se opravuje. Druhý 
den a druhý pokus na Staroměstském 
náměstí už vyšel. Pak ještě následovalo 
Muzeum Karlova mostu, plavba po 
Vltavě (na lodích Vodouch a Blatouch) 
a Národní technické muzeum. 
Samozřejmě zpáteční cestou se celým 
vlakem neslo bouřlivé povzbuzování 
českého hokejového týmu proti 
Němcům (4:0, naši vítězí). 
Šimon Straka, 5. A 
 
 
 

PÁŤÁCI VYRAZILI DO PRAHY. 
Exkurze proběhla ve 
dnech 10. 11. 5. 2011. 
První den proběhla 
prohlídka historické 
části Prahy, byla 
zajištěna průvodkyně. 
Trasa: Václavské 
náměstí, Betlémská 
kaple, Staroměstské 
náměstí, Židovská 
synagoga, Karlův most, 
Kampa, Malostranské 

nábřeží, lanovkou na Petřín (rozhledna + zrcadlové bludiště), 
Pražský hrad, Zámecké schody.  
 
Druhý den byl program méně nabitý: v 9h odbíjení Orloje, 
následovala prohlídka Muzea Karlova mostu a projížďka 
historickými parníčky po Vltavě s výkladem. Poté jsme navštívili 
Národní technické muzeum, zde jsme strávili 3 hodiny. Tady 
jsme také náš dvoudenní „maraton“ zakončili. 
Exkurze byla poměrně programově náročná, ale vzhledem 
k tomu, že jsme zde strávili dva dny, počasí nám přálo, ubytování 
a strava byly na velmi dobré úrovni, a zvládli jsme i pražskou 
dopravní špičku v MHD, odjížděli jsme z Prahy velmi spokojeni 
a plni nových dojmů. 
K. Studená 
 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2.5.-6.5. 2011 
Ráno 2.5. jsme měli sraz na hlavním nádraží. Osobní vlak jel 
7.39. Ve vlaku jsme si povídali, hráli hry, jedli... Jeli s námi 3 
učitelé: p. uč. Pavel Jakubec, p. uč. Josef Kováčik a pí.uč. Věra 
Sedláková z jiné školy. Přijeli jsme do Třebíče a měl na nás čekat 
autobus, který by nás odvezl do RS Březová. 
Čekali jsme asi 20 minut, tak pan učitel se šel zeptat jednoho 
řidiče autobusu, jestli na nás nečeká. A čekal, odvezl nás do RS 
Březová. Jak jsme přijeli, tak nás ubytovali: ubytování nás 
celkem zklamalo. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny: 6.A , 
která měla Vraniora a 6.B, která měla Sleina, instruktoři nás 
provedli střediskem. Následoval oběd a zjistili jsme, že v naší 
školní jídelně vaří lépe. Odpoledne jsme měli náš program 
Amulet. Tento krásný den jsme zakončili procházkou, při 

© Jan Koloničný, 5.A 

© Jan Koloničný, 5.A 
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přeskakování potoka si Petra zlomila vřetení kost na ruce. V 
úterý jsme lezli na lezecké stěně a na vysokých lanech. 
Odpoledne někteří skočili do neznáma (prázdna). Večer byla 
diskotéka a při skákaní ze stolu si Marek zlomil nártní kůstku. Ve 
středu odpoledne jsme byli na rambodráze a odpoledne jsme byli 
na raftech. Večer byl táborák. Ve čtvrtek jsme stříleli z luku a v 
lese jsme hráli hru Boj o vlajky (totemy). A večer byla zase 
diskotéka. V pátek jsme hráli hru Boj o vlaky z 6. A a vyhráli 
jsme. Potom nám instruktoři říkali různé informace o táborech, 
akcích... Stačilo říci už jen „pac a pusu“ a musíme odjet. 
Škola v přírodě se nám líbila, byla dobrá a máme z ní spoustu 
zajímavých a vtipných zážitků. 
Za 6.B Marie Novotná 
 

 
 
LYŽA ŘSKÝ KURZ 7.A 
Na lyžařský kurz jsme vyrazili v neděli 20. března. V 7:30 jsme 
měli sraz před školou. Naložili jsme krosny do dodávky, která 
nám je dovezla až na místo. Lyže a běžky jsme naložili do 
úložného prostoru v autobusu a nastoupili jsme. V autobuse už 
čekala druhá škola ze Ždánic. Po 2-3 hodinové cestě jsme 
konečně dorazili k našemu cíli. Trochu jsme se zděsili při 
pohledu na poměrně strmou sjezdovku, ale nakonec to nebylo 
tak hrozné. Chaoticky jsme naložili lyže a běžky na rolbu a čekal 
nás už ne tak pohodlný výšlap 1 km do kopce. Polomrtví jsme se 
doplazili až k chatě a přenosili krosny před chatu, lyže s běžkami 
do lyžárny a poté rozdali klíče a hurá na pokoje. Pokoje 
byly pěkně vybavené, obsahovaly i vlastní sociální zařízení. 
Chvíli jsme si odpočinuli a začali se chystat na svah. Seřadili 
jsme se vedle svahu a postupně sjížděli určitý kus sjezdovky, 
abychom se mohli rozřadit do 2 skupin. V první skupině byli už 
zkušenější lyžaři a ve druhé začátečníci. Horší skupina 
procvičovala obloučky a základní věci mimo sjezdovku, zatímco 
si to první skupina už svištěla po svahu. Další den už to bylo 
lepší. Troufli jsme si už i na svah, který překvapivě nebyl zas tak 
hrozný, jak se na první pohled zdálo. Večer jsme se seznámili s 
dětmi z druhé školy při povinné večerní "zábavě". Další den jsme 
šli opět lyžovat, i přes nepěkné pády se nikdo nijak 
vážně nezranil. Ve středu jsme vyrazili na naše oblíbené běžky. 
Ze začátku to bylo doslova utrpení, ale dokázali jsme to a živí a 
zdraví jsme se po několikakilometrovém výletu vrátili do chaty. 
Zašli jsme si také postavit sněhuláky, kteří se nám 
opravdu povedli. Další dny se konaly závody. Závod na běžkách 
jsme zvládli celkem dobře a poslední den nás čekal slalom na 
lyžích. Trochu nás znepokojilo, že jsme měli sjet z poměrně 
strmého skokánku, ale nakonec vše dobře dopadlo. Pak na nás 
čekalo už jenom sbalení všech věcí a cesta vlekem dolů k 
autobusu. Cesta nám rychle uběhla a za chvíli jsme už byli 
zpátky doma. 
 
 
 

 
ŠVP ANEB DIVOKÁ JÍZDA NA LUŽNICI 
Tento rok jsme se my, osmáci, vydali na školu v přírodě společně 
s deváťáky a sedmáky. Pro sedmáky to byla premiéra, ale dá se 
říct, že některým to šlo líp než nám, kteří jsme tam byli už po 
druhé. Cesta vlakem do kempu byla dlouhá a únavná, ale příjezd 
stál za to. Na vlakovém nádraží jsme se rozdělili na 2 skupiny, 
kdy jedna jela na kolech a druhá se pěkně vezla v autech.  Jako 
dozor s námi jel p. uč. Vojtěch, Markus a Kováčik a zdravotnice 
Marťa Danielová. Hned po příjezdu do kempu nás ubytovali do 
chatek a potom jsme šli na základní výcvik. Všem to docela šlo a 
myslím, že se dokonce nikdo nepřeklopil, takže pro ty, co tam 
byli poprvé, to byl velký úspěch. Druhý den nás čekal dlouhý a 
náročný 20 km výlet na loďkách. Jeli jsme asi 4 hodiny, ale pár 
dvojic se zde už vyklopilo ☺. Byla to zábava, hodně z nás se 
v řece díky teplému počasí i koupalo. Dále nás čekalo pár výletů 
do města a druhou skupinu  výlet na kolech. V jídelně se pořádala 
i diskotéka pro všechny děti z kempu. Poslední večer jsme si 
udělali táborák, opékali jsme špekáčky a bavili se. Myslím, že 
tato škola v přírodě byla dobrá, všichni jsme si užili hodně srandy 
a máme spoustu nových zážitků.  
Veronika Žáková, 8.A  
 
NÁVŠTĚVA JINÉ KULTURY 
V druhém pololetí se naše třída vydala za poznáním jiné 
náboženské kultury, a to Islámu. Do mešity v Brně jsme se vydali 
po čtvrté vyučovací hodině, kdy ještě nebylo takové horko, které 
nás zastihlo necelou hodinu po startu. Když jsme přišli do mešity, 
čekal nás v ní chládek a průvodce jménem Jalal Atassi. Ten nás 
zpočátku uvítal a řekl nám, jak naše prohlídka bude probíhat. Za- 
nedlouho nastal pro muslimy čas modlitby. Tak jsme si vyslechli 
jejich modlitbu, ovšem některé žáky to pobavilo natolik, že měli 
co dělat, aby se nesmáli. Po modlitbě nás čekalo přiblížení, co je 
to islám a kdo jsou muslimové. Také jsme mohli položit pár 
otázek, kterých nebylo málo. Na konci prohlídky jsme dostali 
prostor jít si v mešitě, kam chceme, s výjimkou kanceláře a 
balkonu, kde měly muslimky místo pro modlení. V mešitě byla i 
spousta knih s krásným vázáním. Do ruky nám přišel i Korán, 
posvátná kniha islámu. Byl přeložený do češtiny, tudíž jsme měli 
možnosti si i přečíst nějaké texty. Po konci prohlídky jsme se 
rozloučili s Jalalem a odešli jsme z mešity směr Vaňkovka. 
Rozhodli jsme se, že se občerstvíme. Dostali jsme zhruba 
patnáctiminutový rozchod po Vaňkovce. Nakonec jsme se dostali 
k autobusové zastávce a jeli až ke škole, kde jsme se vydali 
každý vlastní cestou domů. 
Jakub Garčár IX.A 
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JAKÁ BUDE DEVÁTÁ T ŘÍDA?  
Tento školní rok se nám chýlí ke konci a po prázdninách se z nás 
stanou deváťáci. Asi každý z nás si pokládá otázku: „Jaké to asi 
bude? “ Určitě budeme muset mít mnohem větší zodpovědnost, 
když budeme dělat prvňákům anděly. Také už musí být vybraná 
střední škola, na kterou půjdeme. S tím také souvisí mnohem 
větší úsilí při učení, abychom měli co nejlepší vysvědčení. Mimo 
to na nás v deváté třídě zaútočí absolventské práce, s kterými se 
budeme muset poprat. Na konci školního roku se ukážeme v 
absolventských tričkách a poslední týden ve škole i na koupališti, 
pokud bude hezké počasí. Ať devátá třída bude jakákoliv, 
odneseme si z ní spoustu nových zážitků. 
Barbora Marčíková, Michaela Folerová, Jan Novotný a Lucie 
Kvapilová z 8.A 
 
A JEŠTĚ NAŠI EXPERTI ZE 4. A  
 
Jak se jmenuje naše republika? BRNO. (PATRIOT) 
Půda vznikla z písku a půdy. (PEDOLOG) 
Ptáčkové jsou rodu pánského. (JAZYKOVĚDEC) 
Které světové strany znáš? Světová strana levá. (MOŽNÁ I 
PRAVÁ, ZADNÍ…) 
 
VTIPY:  
 
Vašek se ptá Jirky: „ Jirko, kolik vážíš?“ 
„ S brýlemi 50 kg.“ 
„ A bez brýlí?“ 
„To nevím, bez brýlí nevidím na váhu..“. 
Anežka Brzobohatá 3. A 
 
 
Přijde Pepíček domů a říká tátovi: „Tati, dneska jsem dal gól!“ 
A táta se ptá. „ Kolik to dopadlo?“ 
Pepíček říká: „Prohráli jsme 1:0…“ 
Zuzka Nováčková 5. A  
 
VZKAZY: 
 
JIRKA PETRÁŠ 
Budoucí devaťáci, nepodceňujte první pololetí. První pololetí v 
devítce je nejdůležitější. Mějte co nejlepší průměry a pak se 
snadno dostanete na střední školy. Potom v tom druhém se 
snažte, abyste nepropadli. Nebojte, uteče vám to jako voda, ani se 
nenadějete a budete ze základní školy venku. Hlavně to vydržte a 
nevzdávejte se. 
 
 

 
Vzkaz pro učitele: Děkujeme, že jste to s námi těch devět let 
vydrželi. A za to, co jste nás všechno naučili. Za to jsme vám 
moc vděční. Držte nám palce a ještě jednou moc děkujeme. 
 
KUBA GARČÁR: 
Pro žáky mladších ročníků: Uvidíte, že i vy vyjdete základní 
školu s myšlenkou: „Přece jen k něčemu byla.“ 
Pro učitele 2. stupně: Rád jsem vás i vaše styly učení poznal. 
Pro spolužáky: Hodně zdaru! 
Pro celou školu: Na každého žáka jednou dojde, letos 
odcházíme my… 
 
MÍŠA ČECHOVÁ:   
Děcka, držte se ;).   
Pro učitele: Děkujeme, že jste to s námi vydrželi :). 
 
 
KOCOUR HUBERT 
Včera jsem viděla Huberta, 
že prej už ho chytla puberta. 
Jeho máma z toho byla v šoku, 
protože mu ještě včera říkala „ty můj malý hochu“. 
 
Jeho otec mu poslal vzkaz: 
„Proč strašíš mámu zas?“ 
„Víš, každého kocoura – i mě, Huberta- 
napadne někdy puberta“. 
 
„A víš, co to znamená puberta?“ 
zeptal se táta Huberta. 
„Jó, vím!“, řekl nadšeně Huberťák, 
„že z každého je někdy puberťák!“ 
Verča Kopecká, 5. A 
 
 
 
ŠKOLA V MOKRÉ 
Já mám školu v Mokré. 
Není to tam ostré. 
Žádný předmět nezkazí mi náladu, 
vždyť to beru jako zábavu. 
Ať je matematika či čtení, 
nic těžkého na tom není. 
V této škole je to prostě dobré. 
Vždy se těším na její zdi modré. 
Lojza Brzobohatý, 4.A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No, a je tu jak konec našeho časopisu, tak i celého školního roku 2010/2011, který nám přinesl tolik nových zážitků a událostí. Přejme si 
pohodové a hlavně úžasné prázdniny, o kterých se jistě něco dovíme v dalším podzimním čísle našeho časopisu.  
Za celou redakci děkujeme všemu a všem, kteří se podíleli na tvorbě tohoto čísla a po prázdninách se těšíme na shledanou! Pavel Jakubec, 
Josef Kováčik a Katuše Studená. 
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Poslední stránka patří již tradi čně zástupcům Žákovské rady. Letos jsme se sešli v následujícím složení: 
 

 
Tom z 2.A 

 
Bára a Zdeněk ze 3.A 

 
Eliška a Honza ze 3.B 

 
Sandra a Honza ze 4.A 

 
Matěj z 5.B  

 
Libor a Šimon z 5.A 

 
Maruška a Petr z 6.A 

 
Tereza a Verča z 6.B 

 
Marcela, Verča, Martin a David ze 7.A 

 
Verča a Lukáš z 8.A 

 
 Jirka a Hanka z 9.A 

 

 

 
 
 
 
 

© Verča Žáková a Bára Finferová, 8.A 

 


