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ROČNÍK 10/ČÍSLO 119
MILÍ ČTENÁŘI ŠKOLNÍHO
PŮLROČNÍKU,

uteklo to jako voda a další číslo je
opět tady. Dle plánu mělo být vytvořeno
redakční radou, ve které se redaktoři
budou prát o to, které z témat zpracují
právě oni. To se bohužel nestalo. Ač loni
se do „zkušební“ redakční rady přihlá-
silo velké množství žáků, vytrvalo jich jen
několik. Proto patří díky Lucce Šikové
a Katce Oravcové, které pro vás připravily
rubriku Zeptejte se, na co chcete... Dále
pak deváťačkám, které si i přes velké
pracovní vytížení v posledním ročníku
našly čas a pomohly s ilustracemi, anke-
tou a křížovkou. Takže děkujeme, Maru-
ško, Anežko a Magdo! Uznání ale patří
i všem, kteří poskytli svoje slohové práce
a jiné texty i výtvarná díla.

Nezbývá než doufat, že než vznikne
další, jubilejní, číslo našeho školního
plátku, naplní se redakční rada lidmi,
kteří chtějí o své škole psát, mají ná-
pady, fantazii a ochotu věnovat trochu
vlastního volného času „novinařině“.
Málokterá škola má svůj časopis. My jej
máme, tak si ho nenechme vzít!

Hezké počtení přeje
Jarmila Hořavová

Má rodina posílá pozdravy tvé rodině.
Mají vás moc rádi, protože jste tak laskaví.
Děkuji, že mě podporujete.

Tvůj Vincent Opondo

DOPIS OD VINCENTA Z PODZIMU 2016
Jak většina žáků naší školy ví, jsme „adop-

tivními rodiči“ afrického kluka Vincenta.
Stejně jako vy musí i Vincent chodit do školy
a připravovat se na testy a zkoušky. K tomu
má ale řadu povinností i doma. Zde je jeho
posledního dopis. Ač je směřován paní uči-
telce Tannenbergové, která je nyní na ma-
teřské dovolená, je sdělením pro celou naši
školu, která Vincenta podporuje. Za překlad
děkujeme paní učitelce Saundersové.

Milá Petro,
jak se ti daří? Doufám, že tobě i tvé rodině

se daří dobře. V naší oblasti Siaya se máme
s naší rodinou také dobře.

Celá naše rodina je moc spokojená s tím,
jak mě podporuješ v mých studiích. Když se
dost nesnažím, tak mě obvykle napomínají,
abych byl pilnější.

Nemám to, co bych ve svém životě chtěl.
Také bych ti chtěl říct, že škola je hodně

daleko od domova. Musím proto vstávat ve-
lice brzy ráno, abych do školy přišel včas. Ve
škole mě baví angličtina a snažím se číst
hodně knížek. Víš, že mám nového kama-
ráda? Můj kamarád se jmenuje Moses. Mám
ho moc rád, protože si spolu čteme a chová
se ke mně hezky.

Teď jsem doma a pomáhám rodičům. A poté
si čtu spolu s přáteli ze sousedních škol.

Pololetí je fuč. Začalo to přehlídkou nej-
různějších sportů v podobě slavnostního
zahájení školního roku s heslem Olympiáda.
I když do lavic jsme pak již usedli místo
v dresech a trikotech v „civilu“, věřme, že
myšlenka fair play se stala motem i celého
školního roku.  

Během prvního půlroku se konala
spousta akcí, exkurzí, představení, soutěží,
závodů a besed. O nich se můžete dočíst
v rubrice „Půlrok v…“ i v „Událostech“. Snad
vám články i fotky a obrázky připomenout
řadu zážitků.

Pedagogický sbor se opět mírně obměnil,
především na prvním stupni. Jedna paní
učitelka si o prázdninách stihla změnit pří-
jmení, ale o tom taky na jiném místě
v tomto čísle.

Tradičně na titulní straně přejeme našim
lednovým oslavencům z řad obyvatel škol-
ního zvěřince. Křeček Elza se bohužel svých
narozenin nedožila, ale oblovce Rocky pře-
jeme pevné zdraví, hodně čerstvé zeleniny
a případně nějakého kamaráda (pokud se
ustrne paní učitelka Caletková a pořídí ho).
Když už jsme u zvířat... I přes Elzinu smrt se
nám zookoutek rozrostl, a to podstatně, jak
se dočtete na dalších stránkách. 

Velkou novinkou je pořízení „placko-
vačky“, tedy stroje, který umí vyrábět placky
a zrcátka. Většina z vás už tak má školní logo
někde na batohu, tašce, kalhotách, mikině...
a kdo ví, kde ještě. Výborná příležitost pro
vytváření třídních erbů či absolventských
památečník odznaků.

Hned v úvodu také uvádíme další z do-
pisů našeho adoptivního syna Vincenta
Oponda z Keni.

CO JE NOVÉHO?

Zahájení ‰kolního roku

Vincent

Magdalena Krátká, 9.A
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A JSOU Z NÁS ŠKOLÁCI!
Máme za sebou první půl rok ve škole

a za tu dobu se pro nás moc věcí změnilo.
Těšili jsme se, až si přestaneme jen hrát
a budeme se také něco učit. Nedočkavě
jsme s rodiči sháněli aktovku, doma si hráli
na školu a teď už jsou z nás ti velcí, oprav-
doví školáci. Už umíme počítat a známe
spoustu písmen. Určitě se všichni naučíme
zanedlouho i dobře číst. Moc rádi tvoříme
a hrajeme různé hry. Paní učitelka s námi
má sice někdy trápení, protože i trošku zlo-
bíme, žalujeme na sebe, jsme neposední,
ale má nás ráda a učí nás každý den
spoustu nových věcí. I my máme moc rádi
naši paní učitelku. Každého z nás baví jiný
předmět, ale všem se nám ve škole moc
líbí. Před vánočními prázdninami jsme nav-
štívili muzeum v Brně a dozvěděli se, jaké
existují tradice, co to vůbec jsou tradice
a některé jsme si i vyzkoušeli. No a co se
nám nejvíce líbí ve škole?
• Mně se ve škole líbí úplně všechno,

hlavně, jak se učíme. Kuba
• Mně se nejvíc líbí písanka a taky všechno

ostatní. Filípek
• Nejraději mám tělocvik, jak cvičíme, a taky

výtvarku. Ráďa
• Mně se nejvíc líbí tělocvik matematika

a také tvoření ve výtvarce. Amy
• Mně se nejvíc líbí, jak tvoříme, jak si hra-

jeme na interaktivní tabuli a jak cvičíme
v tělocviku. Klárka

• Já mám nejraději matematiku. Davídek
• Líbí se mi, že dostáváme rybičky a cvičíme.

Míša

• Mně se líbí, že máme hodnou paní učitelku
a líbí se mi celá tahle škola. Tonička

• Mně se nejvíc líbí hraní na tabuli. Lexík
• Líbí se mi, jak píšeme do písanky a taky

všechno ostatní. Luky
Nejvíc se mi líbí výtvarka. Ondra
• Mně se také nejvíc líbí výtvarka a taky tě-

locvik. Tobík
• Nejvíc se mi líbí, jak se učíme nové věci.

Jirka
• Mám nejraději výtvarku. Pavlík
• Mně se také nejvíc líbí výtvarka. Martin

1.A

PŮLROK VE TŘÍDĚ 1.B
Od prvního školního dne už uběhlo

spoustu času. Stali se z nás šikovní školáci
a jsme docela správní kamarádi. O přestáv-
kách za některými z nás chodí starší kama-
rádi „andílci“ z 9 A. Jejich návštěva nás
vždycky potěší a moc jim děkujeme. Ve škole
se nám daří. Kromě čtení, psaní a počítání
jsme se naučili i spoustu básniček, písniček
a tanečků. Chodíme i ven, rádi cvičíme, kres-
líme a vyrábíme. Máme spoustu práce a ne-
nudíme se. 1. pololetí jsme zatím všichni
zvládli na samé jedničky a věříme, že na
konci školního roku tomu nebude jinak.

Děti z 1.B

PŮLROK V 2.A
Čas letí jako voda, jsme druháci a uhá-

níme do druhého pololetí. Máme novou
spolužačku Báru a také novou paní uči-
telku. Ve třídě nám i letos pomáhá paní
asistentka.

Byli jsme v divadle, v kině, v místní kni-
hovně, bobovat a bruslit. Naučili jsme se
počítat po desítkách do stovky, sečítat, od-
čítat a závorky. Učíme se rýsovat a měřit.
Víme už, co je to věta, slovo a slabika. V an-
gličtině začínáme tvořit první věty.

Ondra a Bořík mají nejraději tělocvik,
matematiku a buchtičky s krémem. Kiki
a Barču nejvíce zajímá prvouka. Nelču
a Verču hodně baví lezení na tyči a sbírání
jedniček. Ondrovi K a Jardovi se líbilo zpí-
vání u vánočního stromu. Každému z nás

jde něco lépe a něco méně. Učíme se, že hry
i škola mají svá pravidla a že je dobré pra-
vidla znát a používat, aby se nám dařilo co
nejlépe.

Společně 2.A

PŮLROK VE TŘÍDĚ 2.B
Máme novou paní učitelku a novou paní

asistentku. Třídu naproti té bývalé třídě. Ve
třídě máme hezkou výzdobu – téma zoo.
Když bylo teplo, chodili jsme do lesa, hráli
jsme hru „nálety“. To se musíte schovat, než
se napočítá do deseti. Koho paní učitelka
nevidí, vyhraje. Často vyrábíme různé vý-
robky. Třeba ze samotvrdnoucí hmoty, z pa-
píru, a tak různě. Z podzimních plodů
a přírodnin jsme vyráběli mandaly. Ve škole
nás navštívil a pobavil ilustrátor Adolf
Dudek. Byli jsme také na divadelním před-
stavení Včelí medvídci. Viděli jsme spoustu
zajímavých fyzikálních pokusů. Ve třídě nás
navštívil Mikuláš s anděly a čerty, kteří zlo-
bivé děti pomazali uhlím. Paní Rotreklová
nám povídala o adventu a dala nám ad-
ventní kalendář s čokoládkami. Viky nám
přinesla adventní věnec, na kterém jsme
vždy v pondělí zapálili svíčky. Poslední
týden před Vánoci jsme se byli koulovat. Lí-
bila se nám pohádka Anděl páně 2, kterou
jsme viděli v kině Olympia. Poslední den
před Vánoci jsme si hráli stolní hry, zpívali

jsme u stromečku
a dostali jsme
různé plyšové pří-
věšky zvířat, čo -
kolády a hru
„V kostce – zví-
řata“. V lednu jsme

společně vyrobili novou ozdobu – papírové
krmítko pro ptáčky. Čteme knihu „Kouzelná
třída“, která nás moc baví. V lednu jsme
také navštívili knihovnu v Mokré. 

Děti z 2.B
NÁŠ PŮLROK VE 3.A

Začátek roku byl pro nás všechny nový
a plný změn, protože jsme dostali novou
paní učitelku. Vzájemné poznávání dopadlo
dobře a všem se ve třídě líbí. Zažili jsme
společně hodně legrace a naučili jsme se
spoustu nových věcí. Tento půlrok jsme
toho zvládli opravdu hodně. Nejvíc se nám
všem líbila škola v přírodě, která rozhodně
prověřila naše fyzické a duševní zdraví. Ale
i přes drsné severské počasí jsme zažili
hodně dobrodružství a srandy. Všichni si
vzpomenou na dlouhý výlet přes hory
a doly, noční hru a indiánské pokřiky. Ve
škole nás baví hlavně matematika, kde hra-

2.B

2.B

1.A třída

1.A třída
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pouška. Líbilo se nám, že zachránil Pátka,
který neuměl mluvit. Bylo to strašně hezké.
Údif, spisovně v údiv nás přivedly pokusy,
které si pro nás připravily dvě paní, které
předvedly vcucnutí vajíčka do láhve, odpa-
lovaly raketu na provázku, bouchaly do
bubnu, z něhož vycházely dýmové kroužky
v podobě dounutu. Na školním žákovském
plese to bylo super. Vystupoval tam krou-
žek aerobicu a taneční sólo měla Pája Hluč-
ková a na konci plesu byla tombola.  Už se
těšíme na ten Valentýnský. V prosinci za
námi přišel Anděl Páně 2, kde Uriáš chtěl
kouzelné jablko ze stromu poznání. Ale to
spadlo na zem. Když to viděl Pán Bůh, pos-
lal Petronela a Uriáše na zem najít jablko,
a to dalo fušku. V lednu jsme se vydali na
kopec bobovat a stavět iglú. Část cesty byla
zledovatělá, tak to svištělo. Dělali jsme vlá-
ček, několikrát jsme se překlopili. Bylo to
prima. Stále mrzne, tak hurá na brusle.

Za 4.B Emma Hrešková, Lucie Zouha-
rová, Natálie Pecháčková, Eliška Pechan-

cová, Veronika Najvarová, Míša
Spíchalová a Filip Dočekal

PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ
Na začátku školního roku jsme do naší

nové třídy vstupovali s velkým napětím, če-
kaly nás totiž značné novoty. Stěhovali jsme
se na jiné schodiště a do třídy jsme dostali
novou interaktivní tabuli, což je úplně
super. Využíváme ji snad ve všech předmě-
tech a učení nás pak víc baví. Na konci
čtvrté třídy jsme se dozvěděli, že budeme
mít ve třídě posilu a ve vyučování s námi
bude nová paní asistentka. Z počátku jsme
se báli, protože jsme nevěděli, co nás čeká.
Báli jsme se ale úplně zbytečně, protože je
moc hodná a jsme rádi, že ji máme. Bohužel
ale v prosinci onemocněla, tak je s námi
zatím jiná paní asistentka, ale i s tou je to
všechno fajn. S velkým očekáváním jsme se
také těšili na nový předmět – informatiku.
Rozhodně patří mezi ty zajímavější a zábav-
nější předměty. Netrvalo dlouho a spolu
s 5.B jsme se vydali na prozkoumání bojiště
císaře Napoleona. Výprava byla velmi
poučná a zajímavá stejně jako návštěva
planetária. V rámci kulturního zážitku jsme
se jeli podívat na představení s názvem Ro-
binson Crusoe, které pro nás nachystalo Di-
vadlo Polárka v Brně. Závěr roku patřil
Vánocům a ani my jsme letos nebyli ochu-
zeni o tu pravou vánoční atmosféru. Zpívali
jsme koledy, vyprávěli si o vánočních tradi-
cích, zúčastnili jsme se tradičního zpívaní
u stromečku a pod třídním stromečkem nás
čekalo spoustu dárků. Nakonec jsme neza-
pomněli využít zimního mrazivého počasí
a šli jsme si zabruslit na kluziště pod Horá-
kovem. Tento půlrok byl super a těšíme se,
co nám přinese ten další.

Třída 5.A

KRÁSNĚ NAŠLAPANÝ PŮLROK
VE TŘÍDĚ 5.B

Za těch pár měsíců jsme toho stihli s naší
třídou zažít opravdu hodně... Na začátku
školního roku jsme se před školou sešli

jeme rádi cestovatele a matematického
krále. Tělocvik bychom chtěli pořád. Rádi ve
třídě tvoříme a malujeme. Máme radost,
když můžeme společně na procházku nebo
na výlet, navštívit divadlo nebo planetá-
rium. Ve třídě jsme spolu rádi a těšíme se
na další společnou plavbu.

3. A

PŮL ROKU OPĚT ZA NÁMI
Je tomu skutečně tak, letí to, letí… Ale my

rozhodně nezahálíme. S celou třídou jsme
se vydali na dobrodružnou cestu kolem
světa. Začali jsme výstupem na Mt. Everest,
potkali vzácné pandy a vyrobili lampiony
pro čínské draky. Poté jsme vypluli směr Au-
strálie, kde žije spoustu jedovatých zvířat.
Nám se naštěstí podařilo všem vyhnout
a přežít. Svezli jsme se v ohromném road
trainu, vedle kterého by naše náklaďáky
 vypadaly jako hračka. Narazili jsme na do-
morodé Aborigince a naučili se od nich vy-
tvářet tradiční tetování. A pak jsme se vydali
na dlouhou cestu přes celý oceán až do Me-
xika. Tam na malém ostrůvku Cozumel na
nás totiž čekala paní učitelka Veronika,
která tam učila malé Mexičánky anglicky.
Pořádně jsme se zahřáli, protože naše další
cesta nás vedla na mrazivou Antarktidu. Po
stopách dobrodruha Amundsena právě mí-
říme k jižnímu pólu. Doufáme, že až toto bu-
dete číst, budeme opět zpět v teple
a bezpečí. Příjemnou cestu dalšími dny pře-
jeme vám i sobě. Ahóóój 

všichni ze 3. B

PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ
Letos už jsme čtvrťáci, jsme větší a ro-

zumnější. Paní učitelka nám to sice někdy
vyvrací a prý nás vrátí do třídy třetí, ale my
víme, že ne. Je na nás moc hodná. Už jsme
byli na několika výletech. Byli jsme v Po-
lárce na Robinsonu Crusoe a v kině na
Anděl Páně 2. Připomněli jsme si Halloween
a Dušičky. Jedli jsme „lidské“ prsty a vyrá-
běli svícínky. V angličtině rádi zpíváme pís-
ničky, které nás baví, hodně se z nich
naučíme. Vánoce ve třídě byly moc fajn,
ochutnali jsme cukroví a rozdali si dárky.
Taky v lednu jedeme na zimní školu v pří-
rodě, kde se budeme učit lyžovat. Všichni
se na to moc těšíme. 

Žáci 4. A

PŮLROK VE 4.B
Tento půlrok se naše třída nenudila.

Hned v září jsme ve VIDA parku objevili
různé fyzikální zajímavosti. Nejlepší byl to-
čící válec a tam jsme si házeli míčem,
a potom kolo, které jezdilo ve vzduchu na
laně. Ve skupinách jsme zjišťovali odpovědi
na otázky z tabulky a za ně jsme byli odmě-
něni. Na zábavné přednášce nás učil kreslit
Adolf Dudek, známý ilustrátor, a kromě
toho jsme si s ním ověřili zajímavé věci. Na-
příklad, že rozpětí našich rukou je stejné
jako naše výška. Na konci jsme si od něho
nechali nakreslit obrázek na čelo. Na pod-
zim nás čekal Robinson Crusoe v Divadle
Polárka. Bylo to vtipné. Robinson žil na
opuštěném ostrově a měl mluvícího pa-

všichni ve sportovním oblečení, byla totiž
naše Olympiáda! Následovala exkurze Po
stopách Napoleona o bitvě tří císařů.
Potom mezi nás zavítal ilustrátor dětských
knížek Adolf Dudek – a byla to pecka jako
vždycky. Někteří z naší třídy se zúčastnili
Mokerského běhu. V říjnu jsme jeli do Di-
vadla Polárka na představení Robinson
Crusoe – taky super, jako vždy v tomhle di-
vadle. V listopadu již tradičně proběhla
koulovačka 1. stupně tříd A proti třídám B
v rámci Dne sv. Martina. A ve sběru starého
papíru jsme byli opět úspěšní! A už je tu
prosinec a s ním spousta dalších bezva
akcí, Mikuláš s trochou strachu a nadílkou
perníků. V keramice jsme si vyrobili krásné
vánoční svícny. Navštívili jsme také výukový
pořad Zajímavé pokusy, kde jsme se dozvě-
děli fakt nečekané věci! A hurááá, dlouho
očekávaná exkurze do planetária – tam se
nám líbila umělá hvězdná obloha, sou-
hvězdí a nové informace o Zemi, dalších
planetách, Slunci a vesmíru vůbec. Pro-
běhly také  Vánoční dílničky, kde jsme si
mohli vyrobit krásné drobné vánoční deko-
race a dárečky, taky punč jsme vařili! A Žá-
kovský ples v KD Horákov byl opět super,
perfektně jsme si zatrsali! A párky v rohlíku,
muffiny a další dobroty nám moc chutnaly.
V předvánočním týdnu jsme vyrazili do kina
Olympia na pohádku Anděl Páně 2 a samo-
zřejmě nesměl chybět ani popcorn a kola!
Další den následovalo zpívání u stromečku,
ve třídě pak nadílka dárků mezi kamarády
a ochutnávka cukroví. V lednu nás čekal vý-
ukový pořad Přemyslovci… no a samo-
zřejmě pololetní vysvědčení!

Jak vidíte, stihli jsme toho opravdu
hodně! Dokonce jsme se toho zvládli
i spoustu naučit :o)

žáci 5. B
PŮLROK V 6.A

Tento rok nám přibyly další předměty –
dějepis, fyzika. Pořád máme naši skvělou
paní učitelku, jen si o prázdninách změnila
jméno z Dolníčkové na Caletkovou. Tento
školní rok se odlišuje hlavně tím, že se ne-
ustále stěhujeme. V říjnu jsme měli přespá-
vačku ve škole a bylo tu super. Byli jsme
také na prohlídce města Slavkov. Dále jsme
zhlédli divadelní hru Robinson Crusoe
s paní učitelkou Šimkovou. Také jsme byli
v Moravském zemském muzeu a bylo to
velmi zajímavé. Tento půlrok utekl jako
voda a všichni jsme si ho moc užili a už se
těšíme na další půlrok, ve kterém poje-
deme na školu v přírodě.

Za 6.A Petra Bilíková, Marie Civínová
a Tereza Varhaníková

POLOLETÍ V 6.B
Na začátku pololetí jsme jeli na slavkov-

ské bojiště.Poté co nás pan průvodce se-
známil s podrobnostmi bitvy, jsme podnikli
malý výšlap na kopec ke kapli. Odtud jsme
měli krásný výhled na Velatice. Na kapli
jsme si prohlídli obrazy válečných vůdců –
ruského cara Alexandra I., rakouského cí-
saře Františka I. a Napoleona. Po prohlídce
kapličky jsme jeli k Mohyle míru. Uvnitř to
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bylo velmi hezké a dokonce nám promítnuli
krátké shrnutí bitvy. 

Během prvního pololetí jsme navštívili
také planetárium v Brně. Byli jsme na pro-
gramu o výzkumu hvězd a jejich pozoro-
vání. 

V Divadle Polárka jsme zhlédli zajímavé
představení Robinsonem Crusoe. Inscenace
se všem líbila, příběh známého trosečníka
byl velmi hezky zpracován. Po představení
jsme si mohli prohlédnout rekvizity a za-
hrát si divadlo ve skupinkách. 

V Moravském zemském muzeum je velice
krásná výstava nalezených předmětů z mi-
nulých dob. Do muzea jsme jeli s panem
učitelem Kováčíkem a s paní učitelkou Ca-
letkovou. 

22. prosince jsme se sešli u vánočního
stromečku. Zpívali jsme jak tradiční, tak
nové a moderní koledy a písně. Byl to moc
hezký den, protože jsme se potkali celá
škola. 

Žáci 6.B

PŮLROK V 7. A
Naše první pololetí začalo velkými změ-

nami. Především jsem dostali novou třídní
učitelku, Jarmilu Hořavovou, kterou už jsme
ale znali z šestky, protože nás učí češtinu.
Také ze třídy odešel jeden náš spolužák, ale
dvě nové spolužačky nám naopak přibyly.
Obě Nikoly, a protože jednu už jsme ve třídě
měli, byl to docela zmatek. V záři jsme se
rozkoukali i začátkem října vyjeli na první
exkurzi. Letos to bylo do Uherského Brodu
do Muzea Jana Amose Komenského. Kousek
od rodiště Učitele národů jsme navštívili
i Archeoskanzen v Modré, který sousedí
s expozicí Živá voda. Tam nás ohromil ne-

tradiční pohled na ryby našich rybníků, a to
zdola. Stáli jsme totiž v tunelu pod vodou
a ryby kolem nás a nad námi v klidu pro-
plouvaly. Především obrovští kapři a dnes
již méně známé vyzy nám vyrazili dech. Ex-
kurzi jsme zakončili v nedalekém Starém
Městě, kde jsme si prohlédli tzv. Kovozoo.
V továrně, která recykluje kovový odpad,
nás zaujaly jak stroje na zpracování kovoš-
rotu, tak zvířata, jež vznikla právě z odpad-
ního kovu. 

Během listopadu jsme se zapojili do
dvou literárních soutěží. Trošku z donucení,
řekla by naše třídní, ale výsledky naší práce
byly docela dobré, tak jsme odeslali několik
textů i kolektivní práci celé třídy. Teď nap-
jatě čekáme, zda uspějeme. Některé naše
práce si můžete přečíst v rubrice Napsali
naši.

Ve škole bojujeme, jak můžeme, ale vždy
přivítáme nějakou možnost školu opustit
a vydat se třeba do divadla. I to jsme uply-
nulé pololetí stihli. Byli jsme v Divadle Po-
lárka na představení Bratři Lví srdce, které
je dramatizací knihy Astrid Lindgrenové,
kterou snad všichni žáci znají z hodin čtení
na prvním stupni. Představení nadchlo
nejen nás, ale i osmáky, se kterými jsme
v divadle byli. Méně nadšení už jsme byli
z pracovních listů od paní učitelky Hořa-
vové, ale protože se touto knihou zabýváme
i v literatuře, zas takový problém to pro vět-
šinu z nás nebyl. 

Bez úhony jsme přečkali Mikuláše s pe-
kelnou partou a už se těšili na blížící se Vá-
noce. Těsně před nimi jsme se vypravili do
Olympie a zhlédli novou pohádku Anděl
Páně 2. Moc se nám líbila a natěšila nás na
premiérové pohádky v televizi, o těch jsme

se ale po prázdninách shodli, že na Anděla
opravdu neměly.

Před odchodem na vánoční prázdniny
jsme si uspořádali malou třídní besídku.
Někteří si rozdali vánoční dárky, ale hlavně
jsme si zasoutěžili v týmech. Body jsme sbí-
rali za různé deskové hry, za připravenou
scénku a za AZ-kvíz, který pro nás nachys-
tala paní učitelka. Vítězný tým si odnesl
malou cenu, ale každý dostal drobnost
a sladkou odměnu. 

Po Vánocích nás čekala těžká práce, do-
hánění restů, pololetní písemky a zkoušení.
Vysvědčení je tady... A co nás čeká v druhém
pololetí? Lyžák, Knihovna Jiřího Mahena,
další divadelní představení, výlety a vo-
dácký kurs. No a taky hromada učení…

Zdraví celá 7.A

PŮLROK V 8.A
V prvním pololetí v 8. ročníku nastala

i řada změn. Přišli jsme o předměty, jako
jsou informatika a pracovní činnosti, zato
nám přibyly dva nové - chemie a němčina.
Začala s námi do třídy chodit nová spolu-
žačka Aneta, která se přistěhovala ze Šla-
panic do Horákova.

Akcí jsme v tomto půlroku měli také dost.
Na konci října jsme se spolu se 7. ročníkem
zúčastnili literárně-historické exkurze. Na -
vštívili jsme muzeum Jana Amose Ko -
menského, Archeoskanzen, Živou vodu
a Kovozoo v Uherském Brodě. Na akci
s námi byli p. uč. Hořavová a p. uč. Kováčik.
Začátkem listopadu se vybraní žáci dru-
hého stupně zúčastnili florbalového tur-
naje v tělocvičně. Poté následovala
historické exkurze, během které jsme na -
vštívili Moravské zemské muzeum a dozvě-
děli se tak nové informace o W. A.
Mozartovi. Celou akci jsme završili putová-
ním po brněnských památkách. Na začátku
prosince jsme se 7.A zhlédli představení
Bratři Lví srdce v brněnském Divadle Po-
lárka. Někteří z nás také pomáhali na na-
šich tradičních Vánočních dílnách. Těsně
před Vánocemi jsme s 9.A byli na Planetě
3000, kde pro nás byl připraven dokument
o Filipínách. Poslední den před vánočními
prázdninami jsme strávili zpíváním koled
u stromečku, filmem a celá třída jsme si
spolu s p. uč. Vojtěchem zahráli Aktivity.
Rozdávali jsme si dárky a po dlouhé nemoci
nás navštívil náš třídní, p. uč. Kováčik, kte-
rému jsme se složili na koupi vánočního
dárku – paruky. 

V příštím pololetí nás čeká lyžák, na který
pojedeme se 7. ročníkem. A až se trochu

7. + 8.A·esÈáci

7. + 8.A
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oteplí, strávíme týden na škole v přírodě,
tentokrát na kolech. Moc se těšíme a už se
nemůžeme dočkat, co všechno nám ještě
druhé pololetí přinese.

za 8.A Daniela Zimanová

PŮLROK V 9.A ANEB HURÁ DO FINIŠE
Od osmé třídy se u nás změnila jedna

věc, a to zásadně. Přibylo nám hromada
práce a povinností. Některé jsou veselejší
a zajímavější, jiné stresující a náročné.
S devátým ročníkem máme všichni spojeny
především přijímací zkoušky na střední
školy a s tím souvisí i náš nový předmět,
volba povolání, který nám má pomoci v se-

bepoznání a výběru vhodné školy. Od po-
loviny září pracuje každý deváťák na své ab-
solventské práci. Někteří nadávají, ale jiní
si vybrali téma, které je jim něčím blízké,
zajímá je nebo souvisí s jejich koníčkem,
a tak se jim pracuje dobře a baví je to. Ob-
hajoby už máme za sebou a teď ti nejlepší
z nás budou svoje dílo prezentovat v Medi-
atéce před širší veřejností. 

Již tradičně se devátý roč-
ník podílí na organizaci řady
školních akcí a především je
mu přiřčena role tzv. andělů
prvňáčků. Většina z nás za
nimi chodí ráda, protože se
pamatuje, jaké to bylo, když
jsme sami seděli vystrašení
v prvním ročníku. Věříme, že
to má smysl a prvňáčkům
pomůžeme zorientovat se
v novém prostředí a nebát se těch „velkých
děcek“. Společnost jsme jim dělali i těsně
před vánočními prázdninami.

Organizačně jsme se podíleli na zahájení
školního roku, které se neslo v duchu olym-
piády, spoluorganizovali jsme i některé
sportovní akce a závody. Na starost nám

tradičně byl svěřen i Mikuláš, jehož družina
pobaví nejen žáky naší školy, ale i dvou ma-
teřských školek a obyvatele domu pro se-
niory. Také žákovský ples je z části pod
taktovkou deváťáků.

Velkou novinkou je polonéza, kterou při-
pravujeme pod vedením p. uč. Konrádové
skoro celé pololetí, abychom se mohli v gala

předvést rodičům a učitelům
na školním plese v únoru. 

Pravdou ale zůstává, že přes
veškeré akce je první pololetí
(a nebudem si nic nalhávat,
ale spíše i třetí čtvrtletí) v dé-
vátém ročníků velmi náročné
z hlediska učení. Učitelé toho
po nás chtěji mnoho, do toho
pracujeme na absolventkách
a všichni chceme mít co nej-
lepší známky, abychom měli

vyšší šance dostat se tam, kam si přejeme.
Asi i kvůli tomu jsme nebyli na žádné ex-
kurzi či v divadle nebo kině. Všechny nás to
dost mrzí, ale slíbeno máme něco na druhé
pololetí. Nejvíc se nám uleví až v dubnu po
přijímačkách. Pak už to bude pohodička...

udření deváťáci

ŠUPINATÉ PSYCHO
Viktor Heža, 6. A

Na náměstí nikdo není,
liduprázdno jest.
Kapr čelí utrpení
v noci plné hvězd.

Tělo mokré, ploutve mokré,
oči krví podlité,
prožívá on krutá muka,
v kádi víkem zakryté.
Z rybníka ho odchytili,
jako ďábla uvrhnuli.
Jako ďábla uvrhnuli
do tohoto vězení.
V kádi plné kalné vody,
bez citu a bez svobody.
To co kapru udělali
horší je než mučení.
Nemá kapr, nemá stání,
je to jako hrozný sen,
ať to stojí, co to stojí,
musí se on dostat ven.
Tu se víko otevřelo,
světlo vodu rozblyštělo.

Náhle se síť objevila,
kapra rázem polapila.
Takhle končí tento příběh,
to jsou kapří poměry.
Jeho muka ukončili
sekem velké sekery.
Ještě máte chuť na kapra?

VÁNOCE NA PLÁŽI
Lucie Zouharová, 4. B

Když se řekne Vánoce,
vidím sníh a mráz,
ale podle rosničky
bude bláto zas.
„Když už teplo v prosinci,
ať to stojí za to,“
bouchl táta do stolu,
no a šlo se na to.

Je již zvykem, že měsíc před Vánocemi se
na školních nástěnkách objeví plakáty
k dalšímu kolu básnické soutěže. Toto po-
loletí mohly sice svým designem navodit
atmosféru tradičních Vánoc, ale úkol byl
naprosto opačný. Naši básníci se měli na
Vánoce podívat jinak, neotřele, originálně
a klidně i provokativně, zkrátka najít nový
úhel pohledu. Jak třeba Vánoce prožívá
kapr? A co vánoční stromeček, který nám
udělá tolik radosti a který pak my vyho-
díme bez výčitek k popelnicím? Taky se
vám někdy stalo, že jste dostali dárek,
který se vám nehodil a už na Boží hod
o něm ani nevěděli? Není mu to líto? A co

vanilkové rohlíčky, nesázejí se mezi sebou
v krabici, který z nich vydrží do Nového
roku? 

Pera se tentokrát chopilo přes čtyřicet
autorů. K rukám poroty se dostaly pouze
tři prozaické texty, ostatní díla byla veršo-
vaná. Odevzdán byl také jeden komiks, kte-
rému pro jeho výjimečnost byla udělena
speciální cena. Ač šlo o netradiční Vánoce,
tradičně se soutěže účastnili především
žáci nižšího stupně. Z vyššího odevzdali
svoje výtvory pouze dva žáci. Asi by stálo
za to zamyslet se nad tím, proč tomu tak
je? Nemají čas, fantazii nebo to příslovečné
básnické střevo? Těžko říct, spíš se nabízí

NETRADIČNÍ VÁNOCE
jedno úsloví o jisté lidské vlastnosti, jež je
připisována vším. Nutno ovšem dodat, že
z oněch dvou zástupců druhého stupně se
jeden stal absolutním vítězem soutěže.

Všem zúčastněným děkujeme za jejich
příspěvky. Porota měla práci opět těžkou,
ale snažila se vybrat opravdu ty nejlepší
z nejlepších. Zvažujeme, že v budoucnu by
stálo za to vyhlásit básnickou soutěž i pro
rodiče, neboť jejich invenci je v některých
dílech opravdu znát. Takže tímto patří
„díky“ i jim. 

Hodně zábavy při čtení naší „Top 8“ přeje
a při dalším básnění se za celou porotu těší

Jarmila Hořavová

„Doma nechte čepice,
sbalte jenom plavky,
letos budem u moře
trávit tyto svátky.“
O Vánocích na pláži
nemám ani šajnu,
ale to mi nevadí,
ozdobím si palmu.
30 stupňů ve stínu,
místo čaje kolu,
ale to nám nevadí
hlavně že jsme spolu.

9.B

Leona
Bartáková,
4.B

1. místo

2. místo

7. + 8.A

neznámý autor
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PRSKAVKY
Barča Remešová, 4. B

Já a moje kamarádky
pěkně spolu ležíme,
nelámem se, nepraskáme,
na stromek se těšíme.
Už nás koupil, už nás nese,
hlavně ať nás neotřese!
To by bylo po parádě.
A už máme Vánoce!
Vše je hezké, vše se blyští,
nezažijem nikdy příští...
Zajiskříme, zaprskáme
a pak tiše zhasneme.
Velkou radost uděláme,
kupte si nás, přátelé!

KAPŘÍ POPRAVA
Adam Kučera, Ondřej Burian, 5.B

Kapr se ve vaně čvachtá,
ostrý nůž už na něj čeká.
Kapr pořád nic netuší,
celá rodina si oblizuje uši.
Kapr začíná tušit, že se něco

chystá,
jeho cesta do polévky už je

jistá!
Táta vytahuje kapra z vany,
v kuchyni spolu zůstanou sami.
Pak jde táta s dřevěnou palič-

kou
kaprovi rozdrtit hlavičku ma-

ličkou.
Smrtelná břitva se pak řítí

shora,
kapr hrůzou oči valí,
padá kolem černá opona,
už ho do strouhanky balí.

Kapra už dávají na talíř
a on je nebi blíž a blíž.
Celá rodina se na Štědrý den

sešla
a usmaženého kapra na talíři

našla.
Kapra už nic nebolí, 
všichni na něm hodují
A s chutí se do něj pouštějí.
A to je kaprův konec, kaprovi

zazvonil zvonec..

JAK SE CÍTÍ VÁNOČNÍ
STROMEK
Matěj Irajn, 5. B

Stromek, ten má hezké baňky,
pod něj Ježíšek přinese dárky.
Ale když Štědrý den pomine, 
pro stromek krátí se čas,
špatný konec ho nemine
a na skládce skončí zas…
Stromek: „Chtěl bych být

s vámi déle,
užít si ten veselý čas.“
A najednou… „Hele!
Neskončím na skládce zas!
Vždyť jsem přece umělý,
dají mě do krabice,
budu schovaný na další Vá-

noce!“

VÁNOCE V AFRICE
Leona Bartáková, 4. B

Letošní Vánoce
strávíme v Africe.
Místo sněhu je tu písek,
místo ledu slunce žár.
Lvi a lvice pod palmami
hrají babu s gorilami.
Místo kaprů v řece Nilu
plave spoustu krokodýlů.

Kokosy na palmách 
jak baňky na stromku,
černoušci kolem nás
hrají si na hoňku.

VÁNOCE V AFRICE
Natálie Sedláková, 4. B

Nechci strávit tyto svátky
pouze dona u pohádky.

Tereza Bednářová, 5. B
Ahoj, mé jméno je Terka. Ani netušíš, co

se mi přihodilo!
Dnes ráno jsem šla na procházku. Takový

normální den a najednou slyším šeptem: „
Hej, ty tam!“ Rozhlédnu se, ale nikde nikdo.
„Hej, tady ten stromek!“, zase se ozvalo. „Ty
umíš mluvit?“, podivila jsem se. „No samo-
zřejmě. Chceš vědět něco o vánočním
kouzlu?“, zeptal se stromek. Jasně že jsem
to chtěla vědět. Posadila jsem se na trávu
s námrazou. Cítila jsem se jak na trůnu,
protože sníh a vítr, to jsou moje živly,
a stromek začal vyprávět. 

„Nejdřív jsem rostl v lesní školce a pak
v lesní škole. Když jsem dorostl do 180 cm,
přišli lesníci a uřízli mě. Poté mě odvezli
náklaďákem spolu s ostatními stromky
k obrovskému nákupnímu centru. Tam nás
opřeli jeden o druhý a lidé si nás postupně
kupovali a odváželi si nás zabalené v sítích
domů. 23. prosince (zahlédl jsem to na ka-
lendáři) mě postavili do obýváku a nazdo-
bili. Navěsili na mě různé šperky – baňky,

světýlka, řetězy, čokoládu a dokonce i nád-
hernou korunku na špičku. Den i večer
uběhl jako voda a přišlo nové ráno. Den
zase velmi rychle uběhl, ale večer jakoby
se zastavil čas… Cukroví a prostřený stůl.
Vypadalo to, že je vše připraveno na slav-
nostní chvíli. Odbila sedmá hodina a celá
rodiny se sešla u velkého stolu. Pomodlili
se a dali se do jídla. Když dovečeřeli, rodiče
řekli svým dvěma dětem, aby si šly chvíli
hrát ven, oni že půjdou s nimi. Děti zajásaly
a už byly venku. Chvíli se nedělo nic, ale
najednou do obýváku vniklo to nejzářivější
světlo. Vyslalo pár paprsků ke mně a pod
mými větvemi se objevily dárky! Světlo po-
malu uhasínalo a při tom zacinkalo. Při-
běhly děti a s úžasem koukaly na dárky.
Přišel čas rozbalování! Děti byly velmi
šťastné, vlastně úplně všichni byli šťastní…
A pak asi po týdnu mě odstrojili a zasadili
sem.“ Koukala jsem na stromek. „Uau, tak
blesková koule nosí dárky??“ Pak se mi
obraz zničehonic rozvlnil… a já se probu-
dila ve své posteli…

VÁNOČNÍ STROMEK

Na lodi teď poplujeme,
do Afriky cestujeme.
Místo stromku palmu máme,
ovoce si na ni dáme.
Salát, rybu to už známe,
místo toho kokos máme.

Julie ÎenoÏiãková, 7.A

Magdalena Karásková, 7.A

Barãa Reme‰ová, 4.B

Zvláštní cena – Marta Weignerova

3. místo

5. místo

4. místo

8. místo

7. místo

6. místo
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Brněnské Divadlo Polárka uvedlo hru
Bratři Lví srdce, která měla premiéru
v červnu uplynulého roku. Představení
vzniklo na základě knihy Astrid Lindgre-
nové, švédské autorky knih pro děti a mlá-
dež, z nichž nejznámějšími jsou Děti
z Bullerbynu, Ronja, dcera loupežníka, Pipi
Dlouhá punčocha či Karkulín ze střechy.
Předloha určená pro čtenáře staršího dět-
ského věku stojí na pomezí žánru fantasy
a prózy s dětským hrdinou. Zdálo by se, že
ztvárnit příběh plný dobrodružství, akčních
scén a dramatických okamžiků by nemuselo
být právě lehké a už vůbec ne levné, ale Di-
vadlo Polárka zvládlo připřavit poutavou in-
scenaci za naprosto minimální náklady,
s jednoduchými, přitom však dobře promyš-
lenými rekvizitami a kulisami. Diváci nezů-
stali ochuzeni ani o požár či jiné akční
situace. Současně výprava, hudba i herci ne-
chávali divákům prostor pro jejich vlastní
fantazii, nechali „pootevřené dveře“ pro je-
jich vlastní imaginaci a představu o pro-
středí třeba krásného kraje Nangialy či
temného a hrůzunahánějícího vězení vládce

Tengila. Pozornost diváků jistě upoutaly
i propracované kostými s detailními prvky,
které stejně jako vkládané monology Karla,
který je vypravěčem příběhu, napomohly
autentičnosti celého vyprávění. 

Autoři zůstali velmi detailně věrni knižní
předloze. Karel (Suchárek) je těžce nemocný
a vědom si blízkosti vlastní smrti. Starší
bratr Jonatán mu slíbí, že se po smrti se-
jdnou v jiném světě, Nangiale. Tragické
okolnosti způsobí, že paradoxně jako první
umírá Jonatán, a to když zachraňuje svého
mladšího bratra při požáru. I Karel po ně-
jaké době podlehne své nemoci a opravdu
se s Jonatánem sejdou v krásné zemi Nan-
giale, kde Suchárka netrápí žádné neduhy
a postupně se mění z ustrašeného chlapce
ve statečného a rozhodného mladého
muže. Oba bratři společně zažívají velká
dobrodružství při záchraně Šípkového údolí
před tyranem Tengilem a jeho příšerou Kyt-
lou. 

Téma smrti způsobilo, že po vydání knihy
ve Švédsku vypukl skandál a diskuze o tom,
zda je kniha vůbec vhodná pro děti a nena-

BRATŘI LVÍ SRDCE – RECENZE
bádá-li je k „řešení“ různých těžkách život-
ních situací smrtí, protože slibuje krásnější
a lepší svět po ní. Ukázalo se však, že obavy
z dětských sebevražd byly liché. Kniha se
stala velmi populární a čtou ji nejen mladí
lidé (spíše než děti), ale i dospělí. Její výji-
mečnost potvrzuje i to, že koncem 70. let ve
Švédsku vznikl i stejnojmenný film režíro-
vaný Olle Hellbomem, který zfilmoval i jiné
knihy Astrid Lindgrenové, např. Pipi Dlou-
hou punčochu.

Brněnské představení v Polárce režíroval
Jan Cimr. Dramaturgie se chopila Alžběta
Michalová, která je i autorkou scénáře.
Karla, tak řečeného Suchárka, ztvárnil Lukáš
Daňhel, jeho bratra Jonatána představuje
Tomáš Sukup. V dalších rolích se objevili
i jiní osvědčení herci Divadla Polárka. 

Autoři i herci odvedli skvělou práci, což
dokládají zástupy spokojených dětských di-
váků, kterým se v podobě hry Bratři Lví
srdce dostalo napínavého příběhu plného
přátelství, odvahy, bratrské lásky a dobro-
družství.
Petra Dostálová a Zdeňka Kocourková, 8. A

Proč čas tak rychle plyne? Proč tolik spě-
chá a uhání nám před očima? Proč?

Občas se zastavím a chvíli přemýšlím nad
tím, co je to čas? Proč stárneme? Přemýšlím
na tím, co je to „teď“. Teď je, když zrovna píšu,
nebo bylo teď, když jsem se narodila? Nebo
to bylo před minutou? Občas řeknu nějaké
slovo a poslouchám, jak jednotlivá písmena
doznívají a ztrácejí se v proudu nemilosrdné
řeky života. Čas neodpouští chyby. Proč ne-
dokážu vrátit čas a napravit chyby, které jsou
způsobila? Proč lidé stárnou a neuvědomují
si, jak si s nimi čas zahrává? Přijde mi to jako
včera, co jsem šla s pocitem nervozity první
den do školy. Ale dnes? Dnes mám tuto školu
opustit a vydat se na cestu dospělejšího ži-
vota, který na mne ještě čeká.

Proč musejí krásné chvíle končit a na-
hrazují je chvíle plné zoufalství? Když pro-

žívám krásný okamžik, tak si to ani neuvě-
domím. Chvíle poznání přijde teprve, když
krása odezní. Proto se snažím užívat si
každý den. Když se probudím do rána zali-
tého sluncem, nadechnu se a užívám si ten
krásný pocit života.

Život je fenomenální věc, jako když roz-
kvete kopretina a poznám, že je plná ener-
gie. nebo když se narodí nový člověk. V té
chvíli poznávám, co je to život.

Smrt. Co je smrt? Už jen z toho slova vy-
zařuje chlad a temnota. Proč existuje smrt?
Čas života nemilosrdně plyne a musí být
někdy ukončen. Ale proč? Proč se osobnost
člověka musí propadnout do mrazící tem-
noty a už nikdy se nevrátit mezi nás? Smrt
si představuji jako nekonečně dlouhé če-
kání. Stojím uprostřed mnohamilionového
davu, nepoznávám v něm však nikoho.

PROČ? (ÚVAHA)

Přátelství, co to vlastně je? Podle mě je
to velké kamarádství mezi dvěma a více
lidmi, kteří si rozumí. Sdílejí spolu svoje
zážitky, většinou mají stejné názory a když
už se liší, tak se dokážou vždy domluvit
bez toho, aniž by se pohádali. Přátelé,
kteří se přece jen pohádají, se umí usmířit,
protože jim je líto, co se stalo. Pokud ne,
pak to asi nebudou dobří kamarádi.

Podle mě jsou lidé v přátelství jako
spřízněné duše. Francis Bacon řekl, že člo-
věk umře tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Já
jsem naštěstí opravdového kamaráda
nikdy neztratila, vždy jen ty falešné.

Jaký by měl být kamarád? Rozhodně by
neměl lhát a žárlit. Někdy je těžké „pře-
kousnout“, že se kamarád baví víc s někým

jiným, ale to přece nemusí znamenat, že
už nejste přátelé. Moc krásný citát jsem
četla od Lva Nikolajeviče Tolstého a zní:
„Přítel je ten, kdo zůstává, když všichni od-
cházejí!“ Tak se pozná pravý přítel. Vždy ti
v nouzi pomůže a vždy mu můžeš věřit.

A jak by se opravdový přítel němel vy-
padat? Většinou ti nepomůže, radí ti
špatně, ale zdaleka nejhorší je falešný
přítel, který si na kamaráda jen hraje. Ta-
kový „přítel“ je horší než nepřítel. Může ti
totiž ublížit víc než nepřítel, o kterém víš.
Já osobně jsem takovou „kamarádku“
měla, ale díky opravdovým přítelkyním se
mi otevřely oči dřív, než mi stihla ublížit.

Mám spoustu kamarádek, se kterými si
opravdu rozumím. Ale málokteré jsou ty

RECEPT NA PŘÁTELSTVÍ
nejlepší. V naší třídě jich však několik
mám a ty mají to, co by správné kama-
rádky měly mít. Jsou veselé, zábavné, je
s nimi velká legrace, jsou upřímné a vždy
mě dokážou podrřžet. Prožila jsem s nimi
spoustu krásných věcí. Jsou to úžasné
přítelkyně.

Nevím, jestli jsem já dobrá kamarádka,
ač se snažím. Ale uvědomuji si, že jsem
někdy urážlivá. Dokážu však holkám vždy
odpustit a ony zase na oplátku mně. Je se
mnou sranda a umím je rozveselit. Nedo-
kážu si představit, že bych byla bez kama-
rádek a doufám, že i po základní škole se
budeme vídat a užívat si společných chvil
jako dosud.

Zuzana Pejřilová, 8. A

Všichni bezdušně hledí někam do dáli a če-
kají. Ale na co? Proč? 

Proto se zamýšlejme nad podstatou ži-
vota a zjišťujme, jaký důvod má to, proč tu
jsme. Existuje něco po smrti? Nějaký další
život? To nikdo neví, a proto nám nezbývá
než doufat a čekat. 

Marie Bartáková, 9. A

Míša Kršková
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POPLETENÉ VÁNOCE
Už se blíží další rok, zbývá už jen malý skok.
U nás doma o Vánocích bývá velká honička, 
to když máma právě zdobí perníková ja-

blíčka.
Táta kapra z kádě nese, babička zas cukroví,
za oknem se čerti žení, kdopak stromek

nazdobí? 
Děti sedí u pohádek, pojídají dobroty,
a nakonec zazpíváme u stromečku koledy. 
Vločky padaj‘ dolů z nebe, od nohou nás

zima zebe.
Proto musí táta v krbu zapálit nám ohýnek,
abychom v tom novém roce nezhasli jak

plamínek.
kolektivní práce třídy 3.A

Co je to přátelství? Pro každého může
mít toto slovo odlišný význam. Jinak to vidí
ti, kteří už několik let mají přítele, a jinak
se na přátelství bude dívat ten, kdo svoji
spřízněnou duši zatím nepotkal.

Jaký by měl pravý přítel vlastně být?
Podle mého názoru by to měl být člověk,
kterému se mohu se vším svěřit a ať to
bude cokoliv, on přesto zůstane mým přít-
elem. Vždy by mě měl vyslechnout a stát
při mně, i když se ke mně „celý svět“ otočí
zády. Za přítele považuji člověka, který se
neuráží kvůli každé malichernosti. Musí za
mě dát klidně i „ruku do ohně“.

Jedno české úsloví říká, v nouzi poznáš
přítele. A je to pravda. Žádný kamarád vám
není nic platný, když se ocitnete v těžké si-
tuaci a on nemá čas, nebo vás ignoruje.
Krize přejde o on se chce zase kamarádit.
Četla jsem, že ztratíte-li kamaráda, bolest

přebolí, ale ztratíte-li přítele, ztratíte kus
sebe sama.

„Falešný přítel je horší než nepřítel, pro-
tože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli
věříš.“ To řekl L. N. Tolstoj a já s ním sou-
hlasím. Sama jsem také věřila jednomu
člověku, který mi přitom tolikrát ublížil. Ač
jsme se museli téměř denně vídat, snažila
jsem se mu vyhýbat, ale čas přece jen rány
zahojil. Nikoliv peníze, ale přátelé z nás dě-
lají šťastné lidi. Opravdu šťastné.

A jaký je recept na přátelství? Žádný. Ne-
existuje. Stejně jako dům se neobejde bez
pevných základů, neobejde se ani přátelství
bez základů založených na důvěře. Důležité
je nebýt lhostejný. Pro přátelství nemusíte
nic obětovat. Nic, kromě času. A to snad ani
oběť není, vždyť není nic krásnějšího než
čas strávený s někým, koho máme opravdu
rádi. Daniela Zimanová, 8. A

RECEPT NA PŘÁTELSTVÍSNĚHULÁK
Sněhulák je velký chlap, 
každý z dětí ho má rád.
Sníh se v koule proměnil
a tři na sebe postavil.
Kamínky jak knoflíky, 
oči jako uhlíky.
Místo nosu malá mrkev,
místo čepce velký hrnec,
v ruce drží pometlo,
to se nám to povedlo. 

Jirka Palásek a Adam Nevtípil 2.B

Sníh je specifická forma ledu, který je
tvořen ledovými krystalky seskupenými do
sněhových vloček. V přírodě vzniká přiro-
zeně za vhodných klimatických podmínek
v oblacích, odkud se snáší k zemi. Tento děj
se nazývá sněžení. Sníh nahromaděný ve
větším množství na dostatečně prochlad-
lém zemském povrchu se nazývá sněhová
pokrývka. Krystalky jsou formovány v pod-
mínkách nízké prostorové koncentrace mo-
lekul vody. Proto nevzniká celistvá masa,
jak lze běžně pozorovat při přechodu vody
do pevného skupenství na zemském povr-
chu. Jejich tvar je dán lokální kombinací
teploty, tlaku a vlhkosti. Čerstvě napadaný
sníh je tvořen ledovými krystalky jen ze
3 %, 97 % připadá na vzduchové mezery
mezi krystaly. Jeho hustota se pak pohy-
buje okolo 100 kg/m3. Sníh je také velmi
dobrý tepelný izolant. Tato vlastnost je zá-
sadní pro přežití některých rostlinných a ži-

vočišných druhů. Malá tepelná vodivost
sněhu se hodí i při stavbě iglú, které lze vy-
topit relativně malým zdrojem tepla. Pro
sníh ve městech je typické, že rozbředlý
sníh má hnědou, až černou barvu, v dů-
sledku usazování prachových částic. Sníh
je také obávané riziko. Nejničivější jevem
je náhlý sesuv sněhové masy ze svahu –
sněhová lavina, jejíž nebezpečí hrozí tehdy,
napadne-li čerstvý sníh na již zmrzlou sně-
hovou pokrývku, s níž se pevně nespojí
a může po ní sklouznout. Sníh je v zimě
snadno dostupný a snadno zpracovatelný
materiál, který je kromě jiného lehce po-
užitelný k zábavě, lze se koulovat, stavět
sněhuláky a tak dále. Sněhová pokrývka
může při vhodně zvolených prostředcích
usnadnit pohyb i po jinak nepřístupném
terénu. To vytváří základ pro mnohé zimní
sporty, v ČR nejčastěji lyžování.

Marek Kříž, 8. A

SNÍH – VÝKLAD

Přátelství znamená, že dva lidé sdílejí
podobné názory a zájmy, vzájmně si po-
máhají, důvěřují si a tráví společně čas. Jak
řekl L. N. Tolstoj: „Dobrý přítel je ten, kdo
zůstává, když všichni ostatní odcházejí.“

Takže jak by mělo dobré přátelství vypa-
dat? Dobří přátelé by spolu měli trávit čas,
ve kterém by se bavili, například by hráli
hry, chodili ven nebo jezdili společně na
tábor. Přátelé by si měli vzájmně pomáhat,
měli by mezi sebou mít pouto, takže by
jeden druhého neměl nechat v nouzi.

Přátelé by si neměli být navzájem lhos-
tejní. Neměli by si ubližovat, prát se nebo
si sprostě nadávat. Již zmíněný L. N. Tolstoj
také řekl, že falešný přítel je horší než ne-
přítel, protože nepříteli se vyhýbáš, ale
příteli věříš. Dobrý přítel by toho druhého
neměl tajně za zády pomlouvat, posmívat

se mu nebo žárlit, když ten druhý má i jiné
přátele a baví se s nimi. Naopak, když má
člověk víc přátel, neměl by upřednostňo-
vat jen jednoho, ale kamarádit se všemi
stejně.

Můj kamarád se jmenuje Michal. Přáte-
líme se spolu už od mateřské školky. Vět-
šinou spolu chodíme ven, nebo hrajeme
na počítači. Michal by mě nikdy nezradil.
Je mi věrný a ochotný vždy pomoci.

Přítele nesmíte zanedbávat, jinak ho
ztratíte, ale ani na něj nesmíte moc „tlačit“
a vnucovat se mu, jinak ho můžete ztratit
také. „Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí
přítele.“ (F. Bacon) A proto bychom se měli
starat o to, abychom své přátele neztratili,
protože přátelství je jedna z nejdůležitěj-
ších věcí, které v životě máme. 

Marek Kříž, 8. A

RECEPT NA PŘÁTELSTVÍ

TĚŽKÉ VÁNOCE
Vánoce se blíží,
mamku kila tíží.
Aby nějaké kilo zhubla,
jde se mnou vyvenčit pudla.

Vtipný, bohužel často i pravdivý, příspěvek
od anonymního autora.

VÁNOCE - ZAMYŠLENÍ
Kouzlo, to je pro mě podstata Vánoc.

A to mě ohromilo i letos. I když mnozí tvrdí,
že Ježíšek neexistuje, já vím své. Na Váno-
cích totiž není důležité to, že dostaneme
dárky, ani to, že se nadlábneme u večeře,
ale to, že jsme spolu. A to mě na Vánocích
baví a nikdy se toho nevzdám.

Žákyně z 6.A

KDYŽ NÁM LEDEN DOPŘÁL TOLIK SNĚHU, PŘEČTĚTE SI NĚCO O NĚM.

Klára Kristová, 5.A
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Když se řekne nejlepší škola, každý si
představí něco jiného. Ideální by asi bylo,
kdybychom si všichni představili právě tu
svoji školu, kterou navštěvujeme, ve které
trávíme podstatnou část dne. Lidé jsou však
málokdy spokojeni s tím, co právě mají, tak
i my bychom na naší mnohé změnili.

Pokud začneme prostředím, asi by se nám
líbilo daleko barevnější. Žáci by si třeba
mohli vymalovat svoje třídy veselými bar-
vami, vyzdobit plakáty a vlastními výkresy.
Vše by pak bylo daleko veselejší. Někteří
z nás by chtěli lavice jen pro jednoho žáka.
To by snad uvítali i učitelé, protože by se
méně opisovalo a povídalo ve vyučování. Na
čem se ale do jednoho shodneme je potřeba
jiných šaten. Rádi bychom měli každý svoji
uzamykatelnou skříňku, kde bychom si
mohli nechávat i svoje školní pomůcky. Ak-
tovky bychom pak měli o poznání lehčí.
A kdyby se ještě někde poblíž nacházel
bufet, ke spokojenosti by už mnoho nechy-
bělo. Také školní jídelna by si zasloužila
lepší vybavení a příjemnější prostředí.

Protože všichni, určitě i učitelé, neradi
vstáváme, vyhovovalo by nám, kdyby vyučo-

vání začínalo později, třeba až v 9 hodin.
Také přestávky by mohly být delší. Jenže
kdybychom měli vyhovět všem, vyučování by
se pak „natáhlo“ a trvalo třeba až do šesti
hodin večer. A to by se nám zase nelíbilo…

U nás ve škole máme zakázané mobilní
telefony. To se většině z nás nelíbí, ale na
druhou stranu odpadá řada problémů, které
by z toho mohly vzniknout. Místo učebnic by
se ale nějaký tablet hodil, zase by aktovka
byla o něco lehčí a časem bychom ji snad už
ani nosit nemuseli…

Každý žák má své oblíbené a neoblíbené
předměty. Některé bychom z našeho rozvrhu
rádi vypustili všichni, na jiných se neshod-
neme. Určitě by ale nebyla špatná aspoň ho-
dina plavání týdně a více volitelných
předmětů, ze kterých si každý vybere svého
favorita.

Když se řekne nejlepší škola, nikdo si ne-
vybaví známky. Ale mohli bychom je zrušit
úplně? Nepotřebuje většina z nás nad sebou
onen příslovečný bič? Odpovězte si sami. My
jsme k sobě upřímní a víme, že bez známek
bychom se k učení jen tak nepřinutili.

Škola může být barevná, moderně vyba-

ŠKOLA JE BEZVA

TAJEMSTVÍ SLAVKOVSKÉHO ZÁMKU

vená, mít pestrou nabídku volitelných před-
mětů a kroužků, ale stejně to pořád nemusí
být ta „bezva škola“. Na škole jsou totiž nej-
důležitější lidé, a to jak žáci, tak učitelé. Přáli
bychom si trávit ve škole čas v kolektivu dob-
rých lidí, kteří na sebe berou ohledy a pomá-
hají si. S učiteli bychom si rádi rozuměli
a neměli žádné větší konflikty. Výuku bychom
mohli častěji realizovat někde venku, na vý-
letech a exkurzích. A jak by měl takový pan
učitel nebo paní učitelka s velkým P vypadat?
Na jeho vzhledu asi nezáleží, podstatné je,
jaký je uvnitř, jak přistupuje k žákům a jak do-
káže vysvětlit svůj předmět. Učitel by měl být
hodný, ale současně si umět udržet autoritu.
Měl by být dobře připravený do hodin
a neměl by mu chybět smysl pro humor.
Pokud bude takový učitel fungovat jako vzor,
třeba se i žáci polepší a budou se k sobě cho-
vat hezky. Protože atmosféra je pro bezva
školu to nejdůležitější. 

Nezáleží na tom, jak je škola velká, barevná
či vybavená, ale na tom, jací lidé v ní jsou
a jak spolu vycházejí. Jen ti mohou „udělat“
bezva školu. A naše škola určitě bezva je!

Kolektivní práce žáků 7. A

Tento příběh se odehrává v současnosti...
Třináctiletá Vanda byla na prohlídce slav-

kovského zámku. V jedné z místností se na-
cházelo zrcadlo, do ktetého se Vanda
podívala. Ale jaký div. Místo sebe uviděla
Napoleona Bonaparte, který jí řekl: „Made-
moiselle, na zámku je ukryt klíč k pokladu...“
Vanda bohužel neslyšela, kde zmíněný po-
klad může najít, protože průvodkyně už ji
volala ke skupině a ostatní návštěvníci
hrozně hlučeli. 

Vanda se rozhodla, že na prohlídku půjde
ještě jednou, aby se Napoleona zeptala na
klíče i na poklad. Povedlo se. Dle Napole-
onovy rady se utíkala do zámeckého skle-
pení k toaletám, kde urputně hledala
uvolněnou dlaždici. A opravdu, našla klíč!
„Ale co teď, kam se vydat za pokladem?
Ptala se sebe sama Vanda. Podle rad Napo-

a hurá do inkriminovaných míst. Jenže
přímo tam, kde detektor začal pískat, stále
auto. Vanda se posadila za starou barokní
sochu a čekala. Když paní ředitelka zámku
konečně odjela, kopala Vanda více než tři
hodiny, než našla to, po čem tolik toužila. 

Doma potom Vanda truhlici odemkla na-
lezeným klíčem a nestačila se divit, co
všechno našla – drahokamy, peníze, knihy,
dokumenty a mnoho dalšího. Všechno
potom poctivě odevzdala zámku, kde jí moc
poděkovali, protože o existenci pokladu měli
důkazy, ale nikdy nevěděli kde hledat.
O vzácném nálezu natočila reportáž i televize
a s Vandou udělali velký rozhovor. Vanda byla
šťastná a tak trochu i slavná. A tento příběh
ji ovlivnil i v dalším životě. Studovala pak
totiž historii a francouzský jazyk.

Julie Ženožičková 7. A

leona věděla, že truhlice s bohatstvím je
ukryta někde 

v severní části zahrady. Jenomže, kde
dříve byly záhony, byla štěrkem vysypaná
cesta a na ní zaparkovaná auta.

Vanda byla smutná, ale napadlo ji, že by
se mohla Napoleona zeptat, co vlastně
truhlice skrývá. A tak se vydala na prohlíd-
kovou trasu potřetí! I tentokrát francouzský
hrdina nezklamal. 

V pokladu nejsou prý jen peníze, ale i vý-
znamné dokumenty, pamětní předměty
a mnoho dalších věcí. To by ocenilo nejen
zdejší muzeum, ale i jí by připadlo nálezné...
Nedá se nic dělat. Vanda musela riskovat
a investovat. Koupila si tedy detektor kovu.
Na ten si půl prázdnin vydělávála po brigá-
dách, takže svůj plán, myslela naprosto
vážně. Po setmění přelezla zámeckou zeď

Šarlota se oblékla do krásných šatů, dle
módy jí komorná učesala vlasy a polila vo-
ňavkou. Mladá kněžna však odmítaola jed-
noho nápadníka za druhým. Pak se ale
setkala s mladým francouzským vévodou,
který se k ní choval mile, byla moudrý
a hrdý. I nad ním Šarlota otočila oči v sloup,
ale protože někoho si vybrat musela a on jí
byl nejvíce sympatický, ukázala na něj. Aby
se mohl vévoda Napoleon stát jejím
mužem, musel prý vyplnit ještě jeden úkol.
Někde na zámku byl ukryt snubní prsten,
který musí do tří dnů najít. V opačném pří-
padě si ho Šarlota nevezme. 

Šarlota byla ovšem velmi zlá a marnivá

O kněžně Šarlotě a snubním prstenu
Ve slavkovském zámku žil kdysi jeden

z knížat se svou manželkou a ti měli dvě děti,
mladého pana knížete Kryštofa a kněžnu Šar-
lotu. Kryštof už s nimi nebydlel, odstěhoval
se na svoje vlastní panství a dařilo se mu. Ale
o sedmnáctiletou Šarlotu měli rodiče velkou
starost. I několik hodin se prohlížela před zr-
cadlem a obdivovala svou krásu. Po zahradě
se procházela pyšně jako páv. Nikoho
v zámku neměla ráda, jenom sebe sama. 

Kníže jí jednoho dne oznámil, že je na
čase se vdát. V tu ránu se Šarlota urazila
a odkráčela do svých komnat. Nastal den
plesu, na kterém si měla vybrat ženicha.

a prsten ukryla velmi dobře a v noci ze
zámku utekla. Vévoda byl do ní tolik zami-
lovaný, že celé tři dny hledal prsten. Když
neuspěl, vydal se hledat kněžnu, ale ani
jednoho z nich už na zámku nikdo nikdy ne-
viděl.

Vypráví se ale, že ji prý našel a chudobou
a prací z ní vychoval hodnou ženu, se kterou
žil na daleké Korsice. A měli řadu dětí a ty
měli svoje děti a ty další děti. Z generace na
generaci se v té rodině dědilo jméno Napo-
leon. A jeden z potomků kněžny Šarloty se do
Slavkova zase podíval v prosinci roku 1805.
A prsten? Ten je tam někde schován dodnes.

Marie Glozarová, 7.A

TAJEMSTVÍ SLAVKOVSKÉHO ZÁMKU

PO UZÁVĚRCE TOHOTO ČÍSLA JSME OBDRŽELI ZPRÁVU, ŽE TATO PRÁCE SEDMÁKŮ OBSADILA DRUHÉ MÍSTO V SOUTĚŽI MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ. GRATULUJEME!
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NAPSALI NAŠI

Píše se rok 2016 a já a můj pes Black
jdeme na procházku ke slavkovskému
zámku. Loudáme se cestou mezi prasta-
rými kaštany a celou dobu mám takový
pocit, jako by nás někdo sledoval. Black si
to asi myslí také, protože je neklidný a po-
štěkává. Přicházíme k zámku a míříme do
záhrady.

Black pobíhá, hraje si, ale po pár minu-
tách zase pociťuji přítomnost někoho ci-
zího. Otáčím se, ale nikoho nevidím.
V zahradě jsme sami. Tak počkat. V křoví se
něco pohnulo. Jdu blíž a dvi neomdlím,
vidím Napoleona Bonaparte. Nejdřív mě
napadne: „Nějaký blázen v kostýmu.“ Ale
pak se mi zdá, že je jakýsi průsvitný, ne-
hmotný. Zvědavost mě přemůže, jdu blíž.
„Jak se jmenuješ?“ ptá se duch. Nezmůžu se
na odpovoď. Zjevení si toho nevšímá. „Víš,
kdo jsem?“ „Vím,“ já na to, „Napoleon Bo-
naparte, ale máte být dávno mrtvý.“ „Ano,
to máš pravdu. Mé tělo je pohřbené, ale
z mé duše se stal duch, nenajde klid, dokud
jí někdo nepomůže. Byl jsem totiž proklet.“ 

Jsem jako omráčená, Napoleon mi vy-
práví svůj příběh. Kvůli jeho touze po moci,
zemřelo mnoho lidí a někteří ho kvůli tomu
i prokleli, proto teď hledá pomoc. Pokud
najdu jeho poklad, který se nachází někde
v zámku, bude vysvobozen. „A jak ho
najdu?“ Císař mi podal svitek s obrázek
znaku s velkým N uprostřed. „Hledej tento
znak ve vstupní hale zámku.“ 

Mířím rovnou do haly. Blackovi přikazuji,
aby čekal venku. V Sala terreně se rozhlížím
po znaku, ale nikde nic. V jedné dlaždici ho
opravdu najdu. Mačkám na symbol a na-
jednou je přede mnou díra ve tvaru
krychle, v ní leží klíč a malý papír, na kte-
rém stojí: „Za tajemnými dveřmi jen nudná
místnost je. Však odemčením tímto klíč-
kem zajímavosti nabude.“ Znamená to, že
když tímto klíčem odemknu ty správně
dveře, najdu za nimi poklad? Kde najít ony
tajemné dveře? 

Jsem zoufalá, ale poklad – nepoklad,
musím na záchod. A tam za poslední kabin-
kou uvidím staré, zamčené, dubové dveře,

na které se snad už dávno zapomnělo. Za-
sunu klíč do zámku, otočím s ním a ve dve-
řích to lupne. Nadechnu se a stlačím kliku.
„Pane jo,“ vypadne ze mě. Malá komůrka
přede mnou je plná zlata, šperků, sošek
a zdobených krabiček. Tu se vedle mě zjeví
Napoleon: „Nalož s pokladem ve prospěch
jiných, tím mi pomůžeš.“ Poděkuje a zmizí.
A já vytáhnu mobil a volám do místního
muzea, aby se šli podívat, co jsem objevila
na jejich toaletách.

Následuje kolotoč s policií, historiky
a médii. Nálezné věnuji několika charita-
tivním organizacím. A Napoleon už má
snad klid.

Nicol Rösslerová, 7. A

TAJEMSTVÍ SLAVKOVSKÉHO ZÁMKU

Zeptejte se na co chcete, já na co chci odpovím

• Chtěla jste být vždycky učitelkou? Pokud
ano, tak proč?

Vždy jsem nechtěla. Jako malá jsem
chtěla být lékařkou, potom tenisovou tre-
nérkou, ale nakonec jsem si zvolila stát se
učitelkou.

• Na jaké škole jste studovala?
Studovala jsem na Pedagogické fakultě

Masarykovy univerzity v Brně.

• Proč jste si vybrala zrovna školu v Mokré?
Hledala jsem školu vesnickou, menší

a hlavně v okolí Brna, kde bydlím. V Mokré
se mi moc líbí a jsem tu spokojená. Všichni
se tu znají, panuje je tu rodinná atmosféra.

• Který z předmětů, jež vyučujete, máte
nejraději?

Ráda učím matematiku a vlastivědu. Ale
moc mě baví i angličtina. Když děti reagují
a látka je zajímá, je pro učitele radost učit
cokoliv.

• Jak nejraději odpočíváte?
Mám ráda cestování, ale poslední dobou

bych raději spíš odpočívala doma s knihou.
Ráda ale chodím i do společnosti a s přá-
teli se zasměju. Humor je velká relaxace.

• Smíme se něco dozvědět o Vašem sou-

V MOKRÉ SE MI MOC LÍBÍ 
Jednou z několika nových tváří na prvním stupni je také paní učitelka Vladěna Bar-

táková, která v letošním školním roce dostala na starost třeťáky. Její ráznosti a moc-
ného hvizdu si během dozorů v jídelně všimli i mnozí žáci z druhého stupně, a proto
se Lucka Šiková a Katka Oravcová rozhodly ji vyzpovídát, abychom se o nové kantorce
více dozvěděli.

Vladûna Bartáková

Vladûna Bartáková

Marie Bartáková, 9.A

kromí? Třeba jestli máte děti, nějakého
domácího mazlíčka atd.

Jsem vdaná, mám doma dvě děti, Hon-
zíka a Marečka, který teď nastoupil do
první třídy. Jak už jsem zmínila, bydlíme
v Brně.
• Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?

Líbí se mi hodně barev. Záleží na ročním
období a na náladě. Mezi mé oblíbené
patří černá, šedá, oranžová, bílá nebo
modrá.

Přejeme paní učitelce Bartákové, aby
se jí na naší škole i nadále líbilo, měla
pozorné žáky a dařilo se jí i v osobním
životě. Děkujeme za rozhovor.
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Je již tradicí, že před Vánocemi pořádáme
ples žáků školy, který organizuje žákovský
parlamentem ZŠ Mokrá, pod vedením paní
učitelky Ivy Caletkové. Každá dívka
u vstupu obdržela růži a taneční zábava
mohla začít. Mimo tancování na parketu
zde vystoupily dívky z kroužku aerobiku
pod vedením paní učitelky Niny Kyzlinkové
a program nám také svým tanečním vy-

stoupením zpestřila Pája Hluč-
ková. Celým večerem provázela
dvojice moderátorek, Kateřina
Pohlová a Natálie Malotová z 6.A.
Kromě programu v hlavním sále
se žáci mohli nechat zvěčnit na
památku ve fotokoutku, který
obsluhovala Veronika Častulí-
ková, nebo se ozvláštnit malová-

PLES ŽÁKŮ ZŠ MOKRÁ
ním na obličeji, či jiné části těla
od paní učitelky Zuzany Vojtě-
chové. O hudební produkci se po-
staral Radek Meluzín. Jako každý
rok byla na závěr připravena bo-
hatá tombola. I letos se celá akce
výborně podařila a již teď se tě-
šíme na únorové pokračování. 

Za všechny Iva Caletková

V adventním čase probíhá ve škole
spousta akcí, ať už tradičních, či netradič-
ních. Tou neodmyslitelnou ale určitě zůs-

tává návštěva Mikuláše a jeho družiny. A je
jedno, zda děti na něj věří, nebo nevěří.
Někdy je to legrace, někdy jde v očích čist
strach, ale vždycky to dobře dopadne. Za
Mikulášovu kariéru ještě škola o žádného
žáka nepřišla... Letos byly mikulášské sku-
piny dvě, aby mohly potěšit i malé děti
v obou školkách, v Horákově i v Mokré. Ta-

ková neobvyklá návštěva udělá však radost
i starším lidem, a tak Mikuláš s anděly
a čerty zavítal i do domu s pečovatelskou
službou. Bylo by dobré si uvědomit, že za
rok je tu Mikuláš se svou partou znovu, tak
neusněte na vavřínech, aby někdo opravdu
neskončíl v kotli nad pekelnými plameny.

jh

Letošní školní rok začal sice ve znamení
olypiády, tedy té sportovní, ale pro mnohé
naše žáky to není až tak neobvyklé. Každo-
ročně se totiž mnozí z nich účastní různých
oborových olympiád v rámci školních,
okresních a někdy dokonce i vyšších kol.
Letos již proběhlo školní kolo Olympiády

v českém jazyce, kterého se zúčastnili vy-
braní žáci devátého a osmého ročníku. Dva
nejlepší budou školu reprezentovat
v okresním kole. Do jara pak proběhnou
i olympiády matematické, chemické, děje-
pisné, přírodovědné a možná i fyzikální.
Tak s chutí do toho!

OLYMPIÁDY TROCHU JINAK

MIKULÁŠSKÁ

Ples Ples

Veronika Menclerová, 9.A

Anonym
Adéla Bartušková, 9A

Adéla
Bartušková,
9A

Adéla Bartušková, 9A
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Žáci 5. tříd navštívili v úterý 13. 12. 2016
brněnské planetárium a v něm zhlédli vý-
ukový pořad Země v pohybu.

Země je jako důmyslný stroj poháněný
Sluncem.  Jak tedy vlastně pracuje? Co se
uvnitř tohoto složitého soukolí, pojmeno-
vaného planeta Země, vlastně odehrává?
A proč je Země tak vhodná pro život? Na
tyto a podobné otázky dostaly děti v pla-
netáriu odpovědi. Dále se dozvěděly, co
je zemské klima, vzdušné a oceánské
proudy i síly, díky nimž je Země v pohybu.
Nahlédly do budoucnosti Země, jediné ve
vesmíru známé obydlené planety.

V představení se žáci názorně seznámili
s koloběhem uhlíku mezi biosférou, litos-
férou, hydrosférou a atmosférou. V části
vedené moderátorem si ukázali základní
pohyby naší planety: střídání dne a noci,
ročních období a dozvěděli se, proč Měsíc
mění fáze.

Pořad Země v pohybu pochází z dílny
společnosti Spitz a s úspěchem se pro-
mítá ve více než stovce digitálních plane-
tárií celého světa. České znění namluvil
Petr Štěpán. Součástí představení je pro-
hlídka hvězdné oblohy – ukázka několika
jasných hvězd a nejnápadnějších sou-
hvězdí.

Všichni žáci si návštěvu planetária užili
a určitě na některý z programů zavítají i ve
svém volném čase.

Katuše Studená

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

Krásnou tradicí naší školy je každoroční setkání u vánočního
stromečku.

Poslední den před vánočními prázdninami se i letos sešli

všichni žáci a učitelé, aby si společně zazpívali a vánočně se
naladili. Opět to bylo krásné, dojemné i veselé. Fotky vám ty
příjemné chvilky připomenou.

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
PODZIM 2016

Již tradičně probíhal na přelomu října
a listopadu sběr starého papíru. Celkem se
nám podařilo nasbírat 11 630 kg starého
papíru, za který jsme obdrželi 28 908 Kč.
Naprostými rekordmany se stali souro-
zenci Kateřina a Adam Oravcovi, kdy každý
z nich dodal 1360 kg. Druhý byl Fabián
Lerch s 1141 kg. A na třetím místě se umístil
Viktor Novotný s 601 kg. Přes 100 kg do-
neslo celkem 44 žáků, což je velký úspěch.  

Děkujeme všem, kteří se zapojili a zajis-
tili tak, že každý žák obdržel jako vánoční
dárek placku s logem školy.  Těšíme se na
další kolo, které proběhne v dubnu. 

Žákovský parlament

SLOHOVKA
Žáci píší slohovou úlohu na téma „Co

rád jím“. Pepíček se vyjádřil stručně
a napsal: „Já jím nejraději zmrzlinu!“
Frantík od něho opisoval a napsal ještě
stručněji: „Já taky...!“

Zpívání u stromeãku

Planetárium

Sbûr papíru
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události

V pátek 11. 11. 2016 se na první stupni
uskutečnil projektový Den sv. Martina.
Ráno paní učitelky vyzdobily chodby lucer-
ničkami, vločkami, bílými koníky, sněžnými
stopami a dalšími atributy vztahujícími se
k tomuto dni. Všichni žáci i učitelé prvního
stupně přišli do školy v bílém oblečení.
V rámci tříd jsme si četli, seznamovali se
s různými pranostikami, legendami a pří-
běhy o sv. Martinovi, zpívali o něm a sklá-
dali básničky. Také jsme tvořili papírové
vločky a kreslili pro Martina koníky, aby už
konečně měl na čem přijet. Před školou
pak proběhla „koulovačka“, ve které se
proti sobě postavily „áčáci“ a „béčáci“
všech ročníků prvního stupně. Letos vyhrál
tým složeny ze tříd B. Den se perfektně vy-
dařil, tak se těšíme na ten v příštím škol-
ním roce a doufáme, že Martin tentokrát
přijede přesně!

Za zúčastněné p. uč. Studená

DEN SV. MARTINA

Náš školní zvěřinec se již krásně roz-
růstá a neustále obměňuje. Konec roku se
nesl ve znamení úmrtí, ale takový už je
život. Opustil nás školní miláček, křečice

Elza, i strašilky. Naproti tomu nám do
školy přibyl rak, krevetky, beta bojovnice
i nový křeček džungarský. Na vylíhnutí lis-
tonohů i žábronožek netrpělivě čekáme.
Zbytek zvěřince se stále těší pevnému
zdraví a nepřetržité péči, za což můžeme
poděkovat především členům přírodověd-
ného kroužku. 

Iva Caletková

ŠKOLNÍ ZOOKOUTEK

Svat˘ Martin

·kolní zookoutek (3x)
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absolventské práce

Pravděpodobně všichni žáci druhého
stupně (a možná že nejen oni) vědí, že po-
vinností žáka devátého ročníku
je mimo jiné napsat absolvent-
skou práci. Jde o odborný text,
jehož téma si žáci vybírají sami.
Pokud správně zvolí, čeká je
jistě zajímavá a obohacující
práce. Pokud však „šlápnou
vedle“, může se psaní absol-
ventky proměnit v peklo a utr-
pení. Proto si všichni vy, budoucí

deváťáci, dobře rozmyslete, o čem chcete
psát a jak vaši práci budete realizovat. Ab-

solventská práce by měla ověřit
nejen schopnost tvořit smysluplný
odborný text a dovednost pracovat
s textovými editory, tabulkami
a grafy, ale také schopnost pracovat
s informačními zdroji, rozlišovat
mezi spolehlivými prameny a těmi
nespolehlivými. A nakonec přichází
velký úkol v podobě prezentace
práce a její obhajoba. 

Jako bonus si letos deváťáci zkusili zpo-
dobnit téma své absolventky i výtvarně.
Některé z jejich výtvorů si tu můžete pro-
hlédnout, jiné jste určitě zahlédli na
chodbách školy. 

Pokud jste zvědaví, jak tato témata zpra-
covali, přijďte se podívat 9. 2. od 17 hodin
do Mediatéky, kde ti nejlepší budou svoje
práce prezentovat pro širší veřejnost. 

Absolventky mají deváťáci za sebou, teď
je čekají přijímací zkoušky. Tak hodně
štěstí! jh

Již tradičně se nejen zaměstnanci a žáci
školy, ale i široká veřejnost scházejí v ad-
ventním čase v prostorách školní jídelny,
aby pro sebe či svoje blízké vyrobili vá-
noční dekorace, přáníčka či drobné dárky.
Letošní dílny byly navíc provoněny punčem
z cvičné kuchyňky, kde jeho „dětskou“ va-
riantu učila připravovat paní učitelka
Opavská. I letos všechen připravený mate-
riál zmizel během krátké doby, což svědčí
o tom, že se akce těší oblibě u dětí i rodičů.
Odnést jste si mohli nápaditá přáni, zají-
mavé sněhuláčky, magnetické kolíky na
ledničku, andělíčky či jednoduchou hru pro
zahnání nudy. Věříme, že všechny výrobky
udělaly velkou radost a Vánoce tak byly
ještě veselejší.

JKaJH

VÁNOČNÍ DÍLNY

ŠKOLNÍK
Do třídy, kde sedělo v lavicích několik žáků, vrazil školník a zakřičel: „Co tady děláte?“

„My máme doučování.“ „Tak to jo,“ uklidnil se školník, „já myslel, že tu něco děláte.“

Kolik najdeš chyb v obrázku?

Vánoãní dílny (3x)

Bára Švestková, 9.A Šimon Brzobohatý, 9.A Klára Syrovátková, 9.A Marie Bartáková, 9.A

Anežka Brzobohatá, 9.A
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naše anketa

Vánoce už sice (bohužel) máme za
sebou, ale v jejich duchu se nese i toto
číslo Školního půlročníku. Nejkrásnější
svátky v roce nám připomněla básnická
soutěž i řada článků a fotek z adventního
času. Věrna tomuto tématu zůstala i naše
„Povánoční anketa“, ve které jsme pátrali
po tom, který svátek mají žáci naší školy
rádi a proč. Asi nikoho nepřekvapí, že na
plné čáře vyhrály Vánoce. Z více než pa-
desáti žáků, kteří anketu vyplnili, nevybral
v souboji Vánoce vs. Velikonoce nikdo

druhou možnost. A proč Vánoce tolik milu-
jeme? Dle dotázaných je to hlavně proto, že
máme prázdniny a můžeme trávit více času
s rodinou. Přesně na polovinu se rozdělili
respondenti u otázky, zda píšete dopis Je-
žíškovi (50 % žáků píše). 99 % zúčastněným
se splnilo alespoň jedno přání a pod stro-
mečkem našli to, co chtěli. Co jako vánoční
dárek dostáváme nejčastěji si můžete pro-
hlédnout v jednom z grafů. 

K Vánocům patří také řada zvyků a tradic.
Až 84 % z dotázaných dodržuje doma mini-

málně jeden zvyk, nejčastěji krájejí ja-
blka, aby poznali, zda v dalším roce
budou zdraví.

Výmluvný výsledek nabídla i předpo-
slední otázka, zda rodina chodí na půl-
noční mši. 95 % odpovědělo záporně.

Letošní vánoční prázdniny trvaly 9 dnů
a jak jsme je strávili, na to se ptala po-
slední otázka. I k ní si můžete prohléd-
nout grafické zpracování, kterého se ujaly

Anežka Brzobohatá
a Magdalena Krátká z 9. A.

Do tohoto čísla časopisu
jsme pro vás připravili tři
poznávačky. Dokážete od-
hadnout, kdo jsou tyto
dívky? Pátrejte v řadách
pedagogického sboru.
První správně tipující, který
přinese všechna tři plná
jména paní učitelce Hořa-
vové, se může těšit na
sladkou odměnu. 

Z mateřské dovolené všechny zdraví
paní učitelka Borčická. Celá rodina se
má dobře a malá Leonka roste jako
z vody.

Tak takhle si mateřskou dovolenou
užívá paní učitelka Jana Kubáňová. Ale
ani se nenadějete a je zpátky. Ty dva
roky prázdnin strašně rychle utekly.

kdo je kdo / klepy





KDO JE KDO?
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klepy / zábava

Všem, kterým se to před prázdninami ne-
doneslo, po prázdninách docvaklo, že do
toho v létě praštila další paní učitelka. Ten-
tokrát přírodopisářka Iva (dříve Dolníčková,
od konce srpna již Caletková). Tato dobrá
duše školy, koordinátorka žákovského par-
lamentu, organizátorka kde čeho, trenérka
plavání, milovnice zvířat, deskohráčka, cyk-
listka a skautka to dala oficiálně dohro-
mady s jinou dobrou duší. Fotografem,
kameramanem, milovníkem jídla, cyklistou,
kytaristou a skautem Petrem Caletkou. Zdali
byl tento mnohým jistě z různých akcí školy
známý sympaťák uloven, nebo jestli to bylo
naopak, nevíme. Jisté je, že svatba proběhla
dle regulí a byla to akce mimořádně zdařilá.
Po neformálním obřadu před zámkem
v Chropyni (rodiště obou hlavních aktérů)
svatebčané zamířili k rybníku na Psíčkárnu.
Nevěsta přesunující se pěšky ochromila do-
pravu. Ukázalo se, že se v Chropyni všichni
znají nebo každopádně všichni znají ne-
věstu. Kromě tradičního svatebního obžer-
ství (je na místě vyzdvihnout salát z ačokči
místního hospodského od Bůčka a nevěs-
tou pečené mufiny s malinami trhanými na
zahradě při měsíčku) nechyběly ani jiné tra-
diční svatební zvyky. Například únos ženi-
cha. Nevěsta jej ale nehledala, neboť cituji:
„Jestli mě má rád, tak se vrátí.“ A samo-
zřejmě se chlapec vrátil. Svatební hry uká-
zaly, kdo tomu v páru velí. Takže se jedlo,
pilo, tančilo a řádilo až do rozednění. Ne-
věsta, která se před půlnocí změnila v ru-
salku, v pět zalehla. A v sedm vyskočila
uklízet Psíčkárnu. Komu čest, tomu čest. Je
vidět, že si pan ženich dobře vybral. Na
závěr nezbývá než popřát manželům Calet-
kovým, aby se měli spolu oficiálně tak
dobře, jako se spolu měli neoficiálně. A ať
se jim celý společný život vydaří tak, jako
jejich svatební letní prázdninová párty. 

Očitá svědkyně celé události,
p.uč. na mateřské dovolené J. Kubáňová 

Loňský školní rok zaznamenala obrovský úspěch jak u žáků, tak u rodičů a obyvatel nejen Mokré-Horákova talentová soutěž Mokrá
má talent. I letos se můžete těšit na přehlídku různých vystoupení jednotlivců i kolektivů. Co to bude za akci vám prozradí tajenka.
Křížovku připravila Marie Bartáková z 9. A.

1. Jméno pana školníka
2. Předmět, ve kterém se naučíš počítat
3. Jméno paní učitelky, která vede školní časopis  
4. Jméno pana ředitele
5. Jak se jmenuje školní králík?
6. Kam chodíš na oběd?

7. Na co píše paní učitelka křídou nebo fixou?
8. Do čeho se zapisují známky?
9. Co učí p. uč. Kopecká
10. Každý prvňáček má svého …, který se o něj stará.
11. Na co se každý žák těší po hodině?
12. Jak se jmenuje paní zástupkyně?
13. Děti se ve škole učí malou a velkou …
14. Nejbližší prázdniny (3. 2.)

V CHROPYNI BYLA LETOS V LÉTĚ POTVRZENA EXISTENCE RUSALKY

KŘÍŽOVKA


