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Ve středu 18. dubna jsme jeli spolu se
sedmáky do Ostravy na natáčení soutě-
žního pořadu Bludiště. Cesta byla dlouhá,
všichni jsme se moc těšili. Po příjezdu jsme
my soutěžící byli odvedeni do kostymérny,
kde jsme si oblékli bludišťácké dresy, a ná-
sledně do maskérny, kde nás učesali a na-
líčili. Naše asistentka nám poté vysvětlila
všechna pravidla a mohli jsme jít na to. Se-
známili jsme se se soupeři z Liberce a když
jsme zjistili, že už v Bludišti 2x vyhráli
a jsou zkušení, dolehl na nás stres. Režisér,
moderátor, asistentka, kameramani
i všichni ostatní na nás byli moc milí a měli
smysl pro humor. A my jsme si natáčení
kvůli skvělé atmosféře vážně moc užili. Fy-
zické disciplíny nám zase tolik nešly, ale
vše jsme dohnali vědomostmi. Soupeřův
náskok také stáhl náš pan učitel Kováčik,
který prošel světelné bludiště na první
pokus. Vše tak záleželo na finální tajence.

A jestli chcete vědět, jak to vlastně do-
padlo, určitě se dívejte 8. září na Déčko. :)
Po dlouhém vyčerpávajícím dni jsme odjeli
autobusem na ubytovnu nedaleko Ostravy.
A další ráno rychle zpět na natáčení dal-
šího dílu. Tentokrát se nám vůbec nedařilo,
měli jsme smůlu. Vyhrálo tedy družstvo na-
šich soupeřů. Tento díl se bude vysílat 15.
září. My se museli rozloučit. Párkrát jsme
se vyfotili a čekali na autobus, který nás za-
vezl na nádraží. Skoro všichni jsme ale byli
rádi, že už jedeme domů, protože nám to
časově skvěle vyšlo, a dojeli jsme domů
včas. Děkujeme také paní učitelce Hořa-
vové, že tento výlet navrhla, protože máme
spoustu nových zkušeností. Užili jsme si
natáčení a kdybychom měli možnost jet
znovu do této soutěže, určitě bychom sou-
hlasili. 

(Zdeňka Kocourková, Matyáš Zouhar,
Honza Křešťák a Richard Horký)

MILÍ ČTENÁŘI,
taky Vám připadá neuvěřitelné, že už je

zase konec roku? Než dostanete do ruky
vaše letošní vysvědčení, máme tu pro vás
už po dvaadvacáté náš školní plátek.
A než vyrazíte na prázdniny, můžete spo-
lečně s námi zavzpomínat na všechno, co
se ve škole v posledních přibližně sto
 deseti dnech odehrálo. A že to byl po-
řádně výživný půlrok.-)

A co se v tomto čísle dočtete?
Snad každá třída byla na škole v přírodě.

Proběhlo několik lyžařských vý cvikových
kurzů. Akcí se uskutečnilo ne po čí taně.
Skoro jsme se ani nestihli učit. Ale víte jak,
život vás naučí. Povedlo se Valentýnské
trsáníčko. Konec středověku ohlásil jarní
sběr s novou digitální váhou. Hranice dva-
ceti tun zatím zůstává nepokořená,
alespoň na ni můžeme zaútočit příští rok
na podzim. A náš zookoutek je v ohrožení. 

ZOOKOUTEK
V roce 2015 se do školy pořídili první ži-

vočichové, byli to oblovka a křeček Elza,
která se dožila uctyhodných 3 let. Když se
jejich chov ve škole dařil, tak nám pan ře-
ditel postupně dovoloval chov rozšířit.
A jak již víte, měli jsme tak možnost pozo-
rovat například krevetky, listonohy, žábro-
nožky, strašilky a také miláčka všech,
králíka Munina. Od začátku bylo hlavní
myšlenkou seznámit žáky s péčí o živočichy
a přiblížit jim život zvířat i když jen ve škol-
ních podmínkách. A proto bych byla ráda,
kdyby se školní zookoutek podařilo zacho-
vat a péče, kterou nejen žáci za ty roky zví-
řatům věnovali, nepřišla vniveč. 

z mateřské všechny zdraví Iva Caletková

CO JE JINAK NOVÉHO? 
Ve škole řádil zácho-

dový úchyl. Individuum
rozumu mdlého speci-
alizující se na ucpáván
záchodů toaletním papí-
rem. Zvykáme si na

elektronické žákovské knížky. Máme díky
panu učiteli Urbanovi nově graficky zpra-
cované logo. Navštívila nás hloubková
školní inspekce, která řádně prokontrolo-
vala fungování našeho ústavu. Po 24 letech
ve střehu a ve zbrani odešla paní sekre-
tářka Iveta Kalábková a nahradila ji paní
sekretářka Eva Bego. Na mateřskou se
chystá paní učitelka Ivana Papežová. Da-
leko na sever paní učitelka Jana Kadaň-
ková. Příští rok budeme mít novou
sborovnu a nastoupí několik nových uči-
telů, tak se nechte překvapit. 

DEVÁŤÁCI V BLUDIŠTI

Víte, co to je hořeček brvitý? Potkali jste
snad někdy krutihlava obecného? A vůbec
– víte, že se právě tato květina a tento ži-
vočich nachází přímo v Lomu Mokrá?
Pokud vás překvapuje, že právě tam se tyto
ohrožené druhy nachází, tak Cementíkovo
putování je právě něco pro Vás. Krásná pří-
roda kolem obce Mokrá-Horákov vám brzy
nabídne dobrodružnou cestu s mnoha pře-
kvapeními pro celou rodinu. Pojďte si ji
tedy s Cementíkem projít, vyřešte záludné
úkoly a příště, až někde uslyšíte okrotice
bílá, budete hned vědět! Vše se zatím při-
pravuje. Ale co není, může být a taky bude.
Cesta se vším, co k ní patří, bude otevřena

na začátku příštího školního roku
2018/2019, tak se těšte a dívejte se na naše
webové stránky www.cementikovo-puto-
vani.webnode.cz. Rádi byste se svými rato-
lestmi výletovali už teď, ale nemáte nápad,
kam zamířit? Chtěli byste svým dětem při-
blížit přírodu? Koukněte na www.stromo-
vani.cz. Určitě vás zaujme, že zde máte
hned několik tipů na výlety nejen v okolí
Brna. Jsou doprovázeny pohádkami o les-
ních skřítcích a vílách, takže pro děti jsou
jako stvořené. Zanedlouho se na jejich
stránkách objeví i náš Cementík se svými
příběhy.

Tak se těšte a Cementíkovi zdar!

CEMENTÍKOVO PUTOVÁNÍ ANEB RODINO, NA VÝLET!

DeváÈáci v Bludi‰ti
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DRUHÝ PŮLROK V 1.A
Tak a je to. Naše první indiánská stezka

končí. Bylo nám spolu veselo a zažili jsme
hodně dobrodružství. Na začátku bylo
všechno nové a neznámé. Potřebovali
jsme pomocníky a kamarády, kteří nás na
tu správnou cestu museli navést. Teď už
jsme ve škole jako doma. Naučili jsme se
číst, psát a počítat do 20. Občas ve třídě
paní učitelka zakřičela její oblíbené
 „basama s fousama“, ale jinak nám bylo
spolu dobře. A i když jsme se zrovna
 neučili, pořád jsme se dozvídali něco
 nového. Nejvíc se nám líbila škola v pří-
rodě. Někteří z nás byli poprvé sami. Ale
zvládli jsme to skvěle! Teď už jsou z nás
velcí lidé. Můžeme příští rok radit těm
novým, kteří přijdou s obavami a nejistým
krokem do školy.  Stejně, jako jsme na za-
čátku přišli my. Bylo to fajn. Všem přejeme
krásné prázdniny.

(prvňáci a paní učitelka)

ČÍM BUDU? V 1. B V TOM MAJÍ JASNO
Každý z nás o něčem sní. Někdo chce být

slavný, někdo mít svého koně, nebo dům
na pláži…Aby sen nezůstal snem, ale stal
se realitou, musíme se velmi snažit a jít za
svým cílem. Prvňáci jsou možná vzrůstem
malí, ale sny mají velké. A taky celý školní
rok makají na tom, aby se kousek po kou-
sku posouvali dopředu. Každý den pracují
na svém čtení, správném psaní, bezchyb-
ném počítání. Aby to šlo lépe, zazpívají si
k tomu veselou písničku, tvoří krásné ob-
rázky a výrobky. A čímže to chtějí být?
Držte jim pěsti, ať se jim to podaří…

Terezka D. – veterinářka, Adámek –
voják, Davídek – hasič, Maruška – žokejka,
Maxík – voják, Lucinka – veterinářka, Te-
rezka J. – tanečnice, Barunka – veterinářka,
Márinka – cvičitelka psů, Daneček – pale-
ontolog, Kryštůfek – herec, Sárka – kadeř-
nice, Vaneska – policajtka, Kristýnka –
zpěvačka, Ellenka – malířka, Eliška – žo-
kejka, Sanďa – cvičitelka psů, Lukášek –
paleontolog 

(1. B)

II. A – NAŠE POČÍTÁNÍ
Každá pořádná pohádka má tři úkoly, tři

přání, tři sudičky… I my druháci máme
svoji 3 (trojku). 1. Za tři měsíce (počítáme
od 4. 6. budeme třeťáci). 2. Asi půl roku
máme dva nové „kamarády“. Jsou to retro
křesla, která byla součástí projektu k me-
diální výchově (no, umíte si představit
čtení časopisu nebo sledování televize bez
křesla?). Naši chlapci v nich každodenně
nacvičují budoucí role otců. Správné pose-
zení je přece základ…! 3. Nejoblíbenějším
oblečením, téměř druhou kůží, na škole
v přírodě se pro naši třídu stalo školní
tričko. Pro svoji barevnost bylo vždy k na-
jití, stále bylo výrazně podepsané, takže
nehrozila záměna a někteří v něm byli
ochotní i spát. Zpětně děkujeme všem,
kteří se zasloužili o jejich výrobu. 

4. Malé kouzlo na konec: Po více jak třech
letech je v naší třídě opět posunovací ta-
bule. Děkujeme všem skřítkům i panu škol-
níkovi za opravu…

(Text schválili: Amy, Antonie, Filip, Jakub,
Klára, Luky, Martin, Míša, Ondra, Pavel, Ra-
dovan, Tery, Tobík)

PŮLROK VE 2. B ANEB KULTURNÍ
A JINÉ VYŽITÍ

Byli jsem v divadle Radost na Pipi
Dlouhé punčoše, která si našla nové kama-
rády. Taky měla opici a té říkala pan Nil-
son. (Natálka K.) Bylo to super, protože
Pipi je super holka. Měla kamarády, kteří
chodili do školy, a Pipi zase ne. A proč?
Protože se jí nechtělo. (Klárka F.) Divadlo
Bajky pana Ezopa bylo o zajíci, který
všechny předhonil a všem se posmíval, ale
v pátek mu to želva spočítala. (Ríša H.) Byli
jsme v anglickém divadle o hodné čaroděj-
nici Winnie a kocourovi. Byla to zábava
a také jsme byli všichni herci a zpěváci.
(Kája P.) Měli jsme přednášku spisovatelky
Petry Braunové, která nám své knihy uka-
zovala a četla z nich. Třeba Tramvaj plná
duchů. A podepsala se nám. (Barča J.) Paní
spisovatelka nám vyprávěla o svých kni-
hách a kolik jich napsala. Bylo jich 33.
(Ondra Z.) Byli jsme na škole v přírodě.
(Vašek S.) Líbily se mi všechny výlety s paní
učitelkou. (Valinka D.) Hráli jsme dobré
hry, měli jsme super vedoucí. (Míša K.)
(A také jsme vytvořili dvě společné práce:
ZOO a jaro. (Pavel N.) Modelovali jsme
z hlíny ve Fantazii. (Alex Š.) A ještě jsme
byli na nudným představení o Princezně
s dlouhým nosem. (Zara Č.)

ŽIVOT 3. A VE 2. POLOLETÍ 2017/18
Lednové divadlo Pipi Dlouhá punčocha

v Radosti bylo vtipné (Ondra H.). V únoru
jsme stavěli iglú. Byla to zábava. A pak iglú
roztála (Michal a Ondra K.). Poznávali
a ochutnávali jsme ovoce a zeleninu. Mně

to moc chutnalo (Dan). V březnu jsme byli
na spoustě míst, ale mě nejvíc bavily ve-
selé poučné Bajky pana Ezopa. Bylo to
dlouhé, ale pěkné (Patrik). V dubnu jsme
se zúčastnili školní soutěže Hledá se Sla-
víček a Nela K. byla třetí (Týnka).  Na počí-
tači jsme plnili úkoly od scio a paní
učitelka nám pak řekla, jak jsme dopadli.
Chválila nás (Bára K.). V květnu jsme odjeli
na školu v přírodě do Trhové Kamenice.
Každý den jsme plnili nějaké úkoly v pro-
jektu Western a večer po vyhodnocení do-
stal každý tým za splněné úkoly zlato. Do
týmů jsme se rozlosovali podle barev
a skoro každý ze třídy byl v jiném týmu.
Muzeum strašidel nebylo vůbec straši-
delné a vylezli jsme na rozhlednu 50 m.
Moc se nám tam líbilo, ale jsme rádi, že
jsme se vrátili zdraví domů (Patrik, Ondra
H., Michal, Ondra K.). V červnu jsme se ve
školních tričkách fotili (Marek P.). Vybrali
jsme ze třídy několik žáků, kteří se zúčast-
nili výletu za odměnu. Přispěli jsme do
ptačího centra na zachráněné ptáčky, které
nám přivezli ukázat. Děti celý půlrok pilně
pracovaly a zvládly podle svých možností
učivo třetí třídy. Hodně se zlepšily ve čtení.
Násobilku a slovní druhy umí, ale ještě
bude potřeba hodně procvičování.
 Poslední půlrok mě práce s nimi dost ba-
vila. (Mgr. Monika Opavská, tř. uč.)

PŮLROK V NAŠÍ TŘÍDĚ 3. B
Druhý půlrok proběhl víceméně v klidu.

Některé věci se nám povedly, jiné by mohly
být lepší. Líbí se nám, že s pěkným počasím
přibývá vycházek a hodin strávených
venku. Mimo klasické učení velice oceňu-
jeme, že občas hrajeme v hodinách hry
a také chodíme do počítačové učebny pro-
cvičovat matematiku a český jazyk. Naším
úspěchem bylo nasbírání 648 kg papíru,
s kterými jsme jako třída skončili na
5. místě. Hůř jsme na tom se zvládáním
učiva. Někteří z nás neustále chybují ve vy-
jmenovaných slovech (naší specialitou
jsou slova HBYTÝ, LÍBYT SE a OBYLÍ). Náso-
bilku sice děláme už nějaký ten měsíc, ale
kdo si má pořád pamatovat těžké příklady
typu 8x6, 56:7 nebo 7x9. Holt musíme ještě

Tobiá‰ âern˘ 2. A
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LETOŠNÍ PŮLROK BYL SUPER!
Začal již tradiční zimní školou v přírodě,

která byla ve Velkých Karlovicích. Paní uči-
telka nás už loni všechny naučila lyžovat,
takže jsme si to letos jeli pořádně užít. Ni-
komu se nic nestalo, diskotéka taky byla
a počasí vyšlo parádně. Vrácení do školních
lavic bylo o to obtížnější, ale věděli jsme,
že se nám ta pátá třída blíží ke konci
a nějak to zvládneme. Paní učitelka s námi
dělala dost projektů, např. den dopravní
výchovy, kdy celá třída přijela na kole. Učili
jsme se, jak zachránit lidský život při do-
pravní nehodě. Zkoušeli jsme masáž srdce
a jak ošetřit různá zranění. Také jsme měli
praktickou část, kdy jsme soutěžili v do-
pravních zkouškách, např. v jízdě s kelím-
kem v ruce. Také jsme začali trénovat
vystoupení na akademii, kterého se zúčast-
níme téměř všichni. Často jsme chodili
v rámci vyučování ven. Na co jsme se ale
letos těšili nejvíce? Na výlet do Prahy…
V pondělí jsme se všichni sešli u hlavního
nádraží, rozloučili se s rodiči, nastoupili do
vlaku a hurá do Prahy! Cestu vlakem jsme
si moc užili. Když jsme dorazili na pražské
hlavní nádraží, šli jsme se podívat na ně-
jaké ty památky. Začali jsme u Prašné brány
a pokračovali na Staroměstské náměstí.
Z Karlova mostu jsme viděli Vltavu. Lanov-
kou jsme vyjeli na Petřín, odkud jsme po-
kračovali na Pražský hrad, kde jsme měli
možnost sledovat výměnu stráží. V pozd-
ních odpoledních hodinách jsme se přesu-
nuli na hostel. Druhý den jsme jeli do
zábavního parku Mirakulum. Strávili jsme
tam celý den a všechny nás to tam moc ba-
vilo. Chodili jsme v podzemních tunelech,
zdolávali výškové překážky, skákali na vel-
kých trampolínách, jezdili na pneumati-
kách nebo odpočívali v zoo.  Náš poslední
den jsme se projeli parníkem po Vltavě
a poté už zamířili na vlak, který nás odvezl
zpátky domů. Většině z nás bylo líto, že
jsme v Praze nemohli být o něco déle, pro-
tože se nám tam moc líbilo! (5. A)

trochu zabrat. A protože pořád namáháme
naše mozečky, vydali jsme se na odpočinek
na školu v přírodě do Trhové Kamenice,
kde to bylo moc fajn. Počasí vyšlo krásně,
hráli jsme hry, chodili na výlety a nakonec
se přece jen dospělákům podařilo nás uta-
hat, že jsme všichni vzorně vyspávali až do
budíčku. Nyní nám zbývá už jen kousek do
konce školního roku. Pilně trénujeme na
Akademii a snažíme si zlepšit prospěch,
aby někteří z nás neskončili se špatnými
známkami na vysvědčení. Už se všichni
moc těšíme na krásné dva měsíce prázd-
nin! (3. B)

ZAS NÁM TO UTEKLO JAKO VODA
…a za chvíli jsou tu prázdniny! Huráááá!

A co jsme všechno stihli kromě učení?
Navštívili jsme Anthropos, keramiku pro
maminky k svátku, vyrobili jsme si veliko-
noční vazbu, zkusili jsme si matematickou
soutěž Klokánek. Někteří ze třídy se
zúčastnili lyžařského zájezdu do Ostružné
a bylo to tam fakt super! V recitační sou-
těži obsadila Lucka Petrášová 2. místo,
v pěvecké soutěži obsadila Kája Hanusová
3. místo a ve sběru starého papíru jsme se
umístili na krásném 3. místě a dostali jsme
i speciální cenu za to, že se sběru zúčast-
nili všichni z naší třídy. Na Čarodějnice
jsme přišli všichni v převlecích, pracovali
jsme s textem z internetu a dozvěděli se,
proč vlastně se tento svátek „slaví“, na-
kreslili jsme si čarodějnice s mazlíčky
a ještě jsme tento den stihli jarní úklid na
školní zahradě. Líbila se nám hodně i be-
seda se spisovatelkou Petrou Braunovou,
vycházka do lesa a hra s prvňáčky a strávili
jsme týden na škole v přírodě v Trhové Ka-
menici. Co nás ještě čeká? Společné focení,
Den bez úrazu s Fantázií, Sportovní den,
Výlet za odměnu, beseda a ukázka zvířátek
ze Záchranné stanice, vysvědčení a…
PRÁZDNINY! :O) (4. A)

VERŠOVANÝ PŮLROK VE 4. B
V únoru si zatrsáme,
navzájem si přání dáme.
V březnu lyžák, Anthropos,
akciček je tady dost.
V dubnu Petra Braunová,
o svých knížkách povídá.
Květen vítá maminky,
dám jí hezké květinky.
Také škola v přírodě,
nenechá nic náhodě.
Červen to je hodně akcí,
už k nám přijedou i dravci.
Bez úrazu den,
pak vyfotit se jdem.
Akademie je bezva šou,
všichni se bavit dokážou.
Nakonec je vysvědčení
a za známky vyčinění.
Nebo také pochválení?
To je konec, dámy, páni,
přiznejme si bez zalhání.
(za 4. B Míša Civínová, Marta Weigne-

rová, Klárka Fasorová a Róza Karásková)

UŽILI JSME SI TO
Půlrok jsme začali Valentýnským trsáníč-

kem, které se nám líbilo. V březnu jsme si
vyzkoušeli vytvořit reklamu do novin, do
televize a do rádia. Někteří ze třídy pak od-
jeli na lyžařský zájezd do Ostružné, bylo
skvělé počasí a měli jsme i bazén, takže
super. V březnu nás také čekalo divadélko
Bajky pana Ezopa, kde jsme se pobavili
a něco přiučili. V dubnu si někteří šli sou-
těžně zaskákat laťku. Také za námi přišli
lidé ze SAKO, kteří si pro nás připravili pro-
gram - Jak se třídí odpad? Předvedli nám
různé barvy kontejnerů a ukázali, které od-
padky patří do kterých popelnic. Nakonec
jsme si i pustili video o tom, jak to vypadá
v továrnách, kde lidé třídí různé odpadky.
Některé spolužáky čekaly přijímací zkoušky
na osmiletá gymnázia. Na konci května
jsme jeli na školu v přírodě do Trhové Ka-
menice. Dopoledne jsme měli většinou vý-
lety s paními učitelkami a odpoledne
program s animátory. Byli jsme na roz-
hledně Zubří, ve skanzenu Veselý kopec, ve
městě a v muzeu skla a strašidel. Bylo tam
hodně teplo a bohužel tam nebyl bazén.
Ale užili jsme si to. 

(Eliška Pechancová, 5. B)

DRUHÝ PŮLROK V 6. A
14. února se konalo Valentýnské trsá-

níčko, kterého se zúčastnilo  mnoho žáků.
Náš první výlet byl do kina Lucerna na pří-
rodopisný film. Potom jsme jeli přímo na
Brněnské výstaviště, kde se konal olym-
pijský festival. Mohli jsme si vyzkoušet
různé zimní sporty. V březnu jsme měli
projekt Starověké Řecko s námětem Bo-
hové a mýty. Každý si vybral jednoho řec-
kého boha a podle toho jsme si připravili
kostýmy. Dále jsme se zúčastnili besedy
s Janem Moláčkem. Je to český novinář, re-
portér a moderátor, v minulosti zahraniční
zpravodaj ČT v Berlíně, Moskvě a Vídni.
V současnosti je reportérem pořadu Re-

Tobias ·amalík 5. A
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portéři ČT. Největším zážitkem byla ŠVP
v kempu Krkavec ve Veselí nad Lužnicí. Jeli
jsme společně čtyři třídy. Našim úkolem
bylo naučit se jezdit na lodích. Hned
v pondělí po příjezdu jsme si to vyzkou-
šeli. V úterý jsme sjížděli Lužnici. Ve středu
na plánovali učitelé závody na pískovně
a večer jsme měli diskotéku. Ve čtvrtek
jsme jeli všichni společně dalších 10 km
a cestou jsme se stavili na pískovně, kde
jsme se mohli vykoupat. Večer na nástupu
nás učitelé pasovali na vodáky a vyhod-
nocovali jsme středeční závody. V pátek
ráno jsme museli odjet, ale některým
z nás se moc nechtělo…

(za třídu 6. A Lucie Šiková)

HÁČCI A ZADÁCI
Do druhého pololetí jsme vkročili prázd-

ninami a pár dny ředitelského volna. Ty
jsme si všichni užili. Jen návrat do školy byl
obtížný. Volno však nebylo jediné, co jsme
zažili. Naši nadějní sportovci poměřili síly
s ostatními sportovci z jiných škol v Moker-
ské laťce a Poháru rozhlasu. Jeden den
jsme v rámci dějepisu měli 4 hodiny zamě-
řené na řeckou mytologií, která nás určitě
nenechala chladné. Jako každoroční samo-
zřejmost se konal i letos jarní sběr. Umístili
jsme se opět na krásném druhém místě. Po
sběru k nám zavítala inspekce. Ta kontro-
lovala nejen školu, ale i vyučování v hodi-
nách. Snad bylo vše v pořádku.

Ke konci května jsme jeli vlakem na ŠVP
ve Veselí nad Lužnicí do kempu Krkavec,
kde jsme se ubytovali v chatkách. Nebyla
jen tak ledajaká ŠVP, byla obohacena jíz-
dou na kánoi pro dva vodáky – háčka a za-
dáka. ŠVP si většina náramně užila
a obešla se i bez vážných zraněních. Celý
půlrok byl hodně nabitý, ať už se dělo co
se dělo.

(za 6. B Adam Kučera, Ondřej Burian
a Lukáš Kotulán)

PŘES SNÍH AŽ PO VODU
Za tento půlrok se toho dost událo. Na-

příklad jsme byli v knihovně. Tam jsme si
zahráli pár her a šli jsme rovnou do brněn-
ského podzemí. Tam se nám také velice lí-
bilo a zvlášť zajímavé byly mučící nástroje,
nebo klec pro blázny. Též se někteří z nás
účastnili lyžařského kurzu, kde nám bylo
na začátku oznámeno, že umíme „pouze
sjet kopec“ a tak nás naši lektoři za necelý
týden naučili carvingové oblouky. Poté už
nás čekaly dvě besedy. První s novinářem
Janem Moláčkem, který nás seznámil s tím,
jak složité je být reportérem, a druhou se
spisovatelkou Petrou Braunovou, která nás
seznámila s tím, jak se tvoří knihy. Již mi-
nulé pololetí se část naší třídy (a třídy 7. B)
zúčastnila anglické soutěže, ve které jsme
se dostali mezi tři nejlepší účastníky, a tak
jsme vyhráli 100 anglických knih, které si
může každý vypůjčit. A abych nezapom-
něla, ještě se celá naše třída vydala na vo-
dácký výcvik, který jsme s úspěchem
všichni zvládli. (žáci 7. A)

SEDMIČKA SEDMIČKY
LYŽÁK • VODA • SAM • BLUDIŠTĚ • TAHÁKY

• KÁMOŠI • SRANDA (7. B)

BUDOUCÍ DEVÁŤÁCI A JEJICH PŮLROK
Tento půlrok jsme měli hodně nabitý. Ab-

solvovali jsme hodně výletů a exkurzí. Na-
příklad jsme navštívili představení v Medi-
atéce Don Quijote a ti druzí, setkali jsme
se se známým novinářem Janem Moláčkem
a také spisovatelkou Petrou Braunovou.
 Jejich přednášky byly velmi zajímavé. A pro-
tože budeme příští rok deváťáci, zorgani-
zovali jsme zápis do prvních tříd, ale o tom
si můžete přečíst samostatný článek :D.
Hlavně v týdnu 28. 5.–1. 6. jsme se skoro
neučili. Jak už jsme říkali, budeme příští rok
v deváté třídě a s tím se pojí také to, že se
budeme muset rozhodnout, jakou školu
nebo zaměstnání si vybereme. Proto jsme
si při návštěvě Úřadu práce v Brně dělali
testy, v kterých nám vyšla určitá povolání,
na která bychom se hodili. V úterý jsme šli
na představení Rozmarné léto a čtvrtek
jsme pak navštívili firmu Nová Mosilana,

která spolupracuje se Střední odbornou
školou Charbulova. Poslední den pracov-
ního týdne jsme strávili v hlavním městě
Rakouska, Vídni. Toto historické město se
všem moc líbilo. Do konce školního roku
nás čeká škola v přírodě, kterou strávíme
společně s devátým ročníkem v kempu Pod
Templštýnem a také Školní akademie. V ne-
poslední řadě nás ale nemine ani neoblí-
bené uzavření známek, které je pro nás dů-
ležité, protože už se bude psát na přihlášky
na střední školu. Jediné, čeho se bojíme, je
pasování na deváťáky, ale snad to nějak
zvládneme. Už se těšíme na prázdniny.

(Za 8. A Julie Ženožičková
a Valerie Kroščáková)

POSLEDNÍ PŮLROK V 9. A
Náš poslední půlrok na této škole se

chýlí ke konci a my si tu užíváme poslední
společné momenty. Tento půlrok byl pro
všechny z nás dost náročný. Dělali jsme
totiž přijímací zkoušky na střední školy.
Všichni jsme moc rádi, že je to konečně za
námi. Byli jsme ale také na spoustě výletů.
Ještě v zimě jsme navštívili olympijský park
v Brně, kde jsme si zkusili pár zimních
sportů. V únoru prezentovali ti nejlepší
z nás své absolventské práce v Mediatéce.
Zúčastnili jsme se Valentýnského trsáníčka,
kde jsme předvedli část tance, který jsme
trénovali od začátku roku. V březnu pak byl
školní ples, na kterém jsme předtancová-
vali. V dubnu jsme jeli do Ostravy na natá-
čení pořadu Bludiště (o něm ale
v samostatném článku). Tento rok jsme
také jako deváťáci pořádali Mokerskou
laťku. Pro prvňáčky jsme přichystali pro-
gram na čarodějnice. V květnu jsme závo-
dili na Poháru rozhlasu a někteří z nás
pomáhali s organizací. Navštívili jsme Ma-
henovu knihovnu, Moravskou galerii a ša-
pitó, kde jsme zhlédli divadlo Rozmarné
léto. V červnu proběhla exkurze do Vídně.
Ještě nás čeká Den dětí ve školce, škola
v přírodě, školní akademie, pasování
 osmáků na deváťáky, náš sběr papíru
a hodně dalších výletů, ale hlavně lou-
čení… (za 9. A Zdeňka Kocourková)

Samuel Najvar 7. B

Katefiina Kopecká, Monika ·lampová 7. B
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DVA DOPISY OD VINCENTA
„Jak se máte? Moje rodina se má díky

vám dobře. V naše horkém a vlhkém státě
se dají pěstovat kukuřice a jak je to teď
u vás? Právě teď je naše škola zavřená
a proto pomáhám naším rodičům hlídat te-
lata, také zahradničím na naší zahradě. Na
konci školního roku budeme dělat ověřo-
vací test, abych se dostal do osmé třídy, ve
které se budu co nejvíc snažit, protože je
to můj poslední ročník na základní škole.
Mám kočku jménem Nioroge, kterou mám
moc rád, protože zabíjí potkany, kteří nám
pojídají plodiny. Většinou když se vracím
ze školy, tak mě jde přivítat. Ať vám žehná
bůh. Vincent Opondo“

(překlad Marek Šulc a Filip Hejl, 9. A )

„Dostal jsem dopis od žáků a učitelů
z vaší základní školy. Děkuju za ten balík,
který jste mi poslali, s těmi spinnery si
budu užívat zábavy. Také si užívám čtení
časopisů společně s mými učiteli a spolu-
žáky. Můj angličtinář bude časopisy použí-
vat ke zlepšení v hodinách angličtiny.
Nemám možnost se připojit k internetu,
protože to okolí, kde žiju je tiché, taky
nemám elektronické kabely, se kterými
mohu mít přístup k internetu. Rád hraji fot-
bal a rád jezdím s mými kamarády na kole,
když mám volno. Jsou tady všichni kama-
rádi a členové rodiny. Chceme vám říct, že
jsme všichni vděční za vaši podporu v mém
vzdělávání. Váš milujíci kamarád Vincent
Opondo“
(překlad Jan Křešťák a Matyáš Zouhar, 9. A)

SBĚR Z POHLEDU SBĚRAČE
(TOHO V TOMTO KOLE NEJLEPŠÍHO.-)

Každý den ráno přijíždělo ke škole
množství aut. Jakmile se auto přiblížilo, vy-
běhli naši parlamentáci v reflexních ves-
tách a odnášeli papír na zvážení a zapsání.
Dřina byla i nakládání papíru do kontej-
nerů, celkem jsme naplnili čtyři. Vešlo se

do nich přibližně 13 tun, za které jsme utr-
žili něco přes 23 tisíc korun. Zvítězila opět
třída 6. A, na druhém místě třída 6. B a na
třetím místě s opakovaně největším poč-
tem sběračů třída 4. A.

(Viktor Novotný, 6. B)

TÝDEN PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ
ANEB JAK PROBÍHALA ŠKOLA
V PŘÍRODĚ V TRHOVÉ KAMENICI

Poslední květnový týden se celý první
stupeň (kromě 5. A) rozhodl vyrazit spo-
lečně vstříc velkému dobrodružství do Tr-
hové Kamenice. Tuto formu školy v přírodě
- s animátory - jsme volili záměrně, protože
s organizací Veselá Společnost máme
velmi dobré zkušenosti. Učitelé mají mož-
nost zapojit se do programu, pozorovat
děti jako celek, vnímat jejich spolupráci
a přizpůsobení se novým lidem a požadav-
kům. Ráno jsme se rozdělili po třídách do
čtyř autobusů a vyrazili na cestu. Do stře-
diska jsme dorazili zhruba za dvě hodiny
a škola v přírodě v pravém slova smyslu
mohla začít. Po příjezdu si děti převzali an-
imátoři a zahráli si s nimi drobné hry. Ve-
doucí Klára všechny děti pomocí losu
rozdělila do barevných týmů, ve kterých
celý týden bojovaly o body do celotýdenní
soutěže. V rámci prevence všech patolog-
ických jevů jsme záměrně zvolili rozdělení
dětí napříč celým prvním stupněm. Děti tak
měly možnost spolupracovat v týmech
i s jinou věkovou kategorií, což se velmi os-
vědčilo. Starší děti bez problémů pomáhaly
mladším a mladší se zase formou hry učily
od starších. Všichni se poctivě zapojili a ze
všech sil se snažili, aby právě jejich tým byl
ten nejlepší. Aktivity animátorů doplnily
výlety po okolí v doprovodu učitelek. Děti
se podívaly na rozhlednu Zubří, zavítaly do
skanzenu na Veselý kopec a nesměla chy-
bět ani návštěva Trhové Kamenice a jejího
Muzea strašidel. Během týdne byl program
doplněn ještě o táborák a velmi žádanou
a očekávanou noční hru. Na závěr nesměla
chybět diskotéka a vyhlášení výsledků jed-
notlivých týmů. Všechny skupinky byly po
zásluze odměněny a večerní zábava mohla
začít. V pátek ráno jsme si naposledy užili
snídani v podobě švédských stolů, zamá-
vali animátorům a vyrazili zpátky do Mokré.

Celá škola v přírodě proběhla bez větších
obtíží, počasí bylo perfektní, nepršelo, bylo
teplo a celou dobu nám svítilo sluníčko.
Všechny děti přijely zpátky velmi unavené,
ale bez úrazu a spokojené.

(za první stupeň Eliška Konrádová)

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI V CIRKUSE
Na každé základní škole bývá zápis prv-

ňáčků. Jinak tomu nebylo dne 19. dubna ani
na té naší. Ti, kteří přišli na zápis, se mohli
kochat cirkusovou výzdobou, kterou připra-
vili žáci osmého ročníku s výpomocí někte-
rých učitelů. Pravděpodobně celá Mokrá
věděla o této události, jelikož náš klaun
lákal všechny blíže za použití megafonu
a možná si i vyřval hlasivky. Každý osmák si
oblékl svůj kostým, který značil nějakou po-
stavu z cirkusu, a ujmul se své role na
daném stanovišti. Stanovišť bylo celkem
pět. Takzvaná maringotka, kde si děti mohly
nechat něco věštit od cikánek a když chtěly,
mohly si zaházet do tlamy klauna a shodit
plechovky, aby dostaly razítko na papírek,
který obdržely při příchodu k plnění úkolů.
Při odchodu od stanoviště si každý mohl
vzít jen tak na chuť čerstvě vyrobený pop
corn. Na dalším stanovišti mohli předško-
láci porazit cirkusové svalovce ve zvedání
činek, což se každému šikovnému prvňáčku
povedlo. Na třetím a čtvrtém stanovišti si
děti poskládaly puzzle a mohly ukázat, jak
dobrou mají prostorovou orientaci. Poslední
místo jejich cesty za razítky byla školní mini
zoo. Mohli projevit svou znalost, co se týče
cirkusových dvojic, a podívat se, jak paní
krotitelka krotí své lvy. Některé děti si to do-
konce samy vyzkoušely, pokud se neškod-
ných lvů až moc nebály. A nebylo by to ono,
kdyby nepřišlo i na obdivování školních zví-
řátek. Každé dítě mělo samozřejmě svého
průvodce, aby se cítilo jistěji. Častými prů-
vodci byli klauni, avšak občas byla potřeba
posila z řad ostatních cirkusáků. Bylo do-
jemné vidět, jak si budoucí prvňáčci užívají
zápis a těší se do školy, avšak našli se i tací,
kteří se netěšili, a tací, kteří se na zápisu
styděli. Ale ty bychom spočítali na prstech
jedné ruky.  Nakonec si to všichni užili a od-
cházeli s úsměvy na tváři a odměnami v po-
době tematických papírových klaunů.
Nechyběl ani balonek na rozloučenou.

(za 8. A Nikol Rösslerová
a Eliška Růžičková)

Vincent

Jarní sbûr
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ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
Letos jsme jako deváťáci museli zpraco-

vávat absolventské práce. Témata byla
různá. 15. února jste se mohli přijít podívat
do Mediatéky, kde svoje práce prezentovali
Petra Dostálová, Zuzana Pejřilová, Adéla
Ondrůšková, Honza Křešťák, Daniela Zima-
nová a Zdeňka Kocourková. Všichni to
zvládli na jedničku. (9. A)

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO OSTRUŽNÉ
Třetí březnový týden jsme odjeli lyžovat

do Ostružné v Jeseníkách. Zájezd byl pro ly-
žaře ze 3.–5. tříd. Byli jsme ubytovaní
v penzionu Anežka, kde se nám moc líbilo,
zvlášť bazén v suterénu byl bezva a jídlo
bylo výborné. Počasí vyšlo, bylo slunečno
a mrzlo. Dokonce připadlo i trochu sněhu,
takže po oblevě, která byla týden před
 zájezdem, byly nakonec podmínky na lyžo-
vání dobré. Kromě dopoledního a odpo-
ledního lyžování a koulovaček a „bomby“
cestou ze sjezdovky jsme po večerech
zvládli ještě spoustu dalšího – přednášku
Horské služby, skupinovou práci a koláž na
téma Nebezpečí hor, 2x se vykoupat v ba-
zénu, zpívat u klavíru, společně se podívat
na pohádku… Hory byly zkrátka super
a příští rok chceme jet zase!

(za všechny lyžaře 4. A)

V ZIMĚ NA LYŽÁK, NA JAŘE NA
VODU, V LÉTĚ NA PRÁZDNINY :)

V zimě byla naše úžasná třída na lyžař-
ském výcviku s panem učitelem Markusem,
Kováčikem, paními učitelkami Kubáňovou,
Markusovou a lyžařskými instruktory Bo bem
a Mácou. Hned jak jsme dojeli, pan Markus
začal vtipkovat a rozkázal sraz u H _ _ _ _Ů.
Tašky jsme naházeli na rolbu a vydali se šla-
pat sjezdovku nahoru. Příštího dne ráno jsme
byli rozřazeni podle schopností do tří skupin.
V jedničce se začalo naostro a bylo hned za-
kázáno mluvit o „Skokánku“. Třetí den jsme
se vydali na běžky. Trať měla cca 5 kilometrů.
Poslední večer jsme si udělali diskotéku, na
které mimo to byl první ročník Hledání Ta-
lentu. Ani Mokrá, ani Ždánice se neumístily,
protože to skončilo remízou. Z naších vystou-
pení byly např. tanec na Swish Swish, který
byl vymyšlen Denčou Kopeckou, Kájou Vág-
nerovou a Vendou Novotnou, nebo úžasné
hraní na kytaru Viktorem Hežou, Ondrem
Blatným a Ondrem Kosíkem. Bohužel po di-
skotéce se muselo jít spát a po spaní balit.

(Tomáš Vítek, 7. B)

JAK TŘÍDÍME ODPAD
Během tohoto školního roku jsme se

s tříděním odpadu setkali mnohokrát.
Zvlášť nás upoutala exkurze ve spalovně
SAKO. Tady jsme na úvod paní hromadně
tvrdili, že odpad se třídí, aby se pak spálil.
Byli jsme poučeni, že tak to samozřejmě
není, že spousta věcí jde recyklovat a vzni-
kají pak nové výrobky, proto se odpad
přece třídí. – AHA! Už moc dobře víme, že
na sklo je zelený a bílý kontejner, na plast
žlutý a na papír modrý. I ve třídě nám
školní parlament zařídil koše na třídění
a my se to snažíme dodržovat. Je to přece
pro dobrou věc! Každému by mělo záležet
na životním prostředí. Proto také víme, že
i odpad, který se netřídí, tak se rozhodně
neodhazuje někam na zem, ale do koše.
Vždyť taková plechovka se může rozkládat
až 15 let, žvýkačka 50 a alobal dokonce
i 100 let! Kdyby všichni vyhazovali odpadky,
kam se jim zachce, bylo by z naší planety
za chvíli smetiště. Zamysleme se nad tím
a trochu se o naše životní prostředí sta-
rejme. (3. B)

POHÁR ROZHLASU
Dne 3. 5. 2018 žáci osmého a devátého

ročníku pomáhali s organizací okrskového
kola Poháru rozhlasu, které se konalo na
hřišti u naší školy. Díky holkám z druhého
stupně jsme postoupili do finále okresního
kola, které se o týden později pořádalo na
stadionu Slavie Brno. Při obou kolech pa-
novalo přímo úmorné teplo, které ztěžo-
valo výkon sportovcům, ale i pořadatelům,
kteří si kromě únavy z akcí odnesli nejedno
spálení a úpal. Na každém stanovišti byl
vždy určitý počet žáků-pořadatelů, kteří za-
pisovali a pomáhali s učitelským dozorem
měřit. Akce měla docela dobrou organizaci
a kromě mírného zpoždění probíhala ply-
nule a bez problémů. 

(za organizátory Adéla Meluzínová, 8. A)

ŠKOLNÍ ZOOKOUTEK
Školní zookoutek se nám velice líbí.

Učíme se v něm, jak se zvířátky zacházet,
brát je do rukou, jak se k nim chovat, pozo-
rovat, poznávat je a starat se o ně. Máme
v něm několik zvířátek: beraní králík Munik,
dvě oblovky žravé Rockyho a Julinku, křečka
Orea, raky americké, vodní šneky, krevetky
a rybičku bojovnici. Měli jsme tu i ježky bě-
lobřiché. Tři holčičky Mazlinku, Jehličku a
Čertici a samečka Kapučínka. Ježci nám ale
byli zakázáni. Bojujeme za to, aby nám je do
školy zase vrátili a dokonce na nesouhlas
jsme sepsali petici! Zookoutek slouží nejen
dětem, které nemůžou mít žádné zvířátko
doma, a tak si to tady vynahradí, ale slouží
nám i jako zvířecí terapie, třeba když máme
před písemkou, či nějaké trápení, k setká-
vání se a pro radost z času stráveného nad
zvířátky. Moc si přeje me, aby tu zde byl
opět zaveden zoologic ký a přírodovědný
naučný kroužek. (3. A)

VODÁCKÝ VÝCVIK
Přesně 28. května se čtyři třídy vydaly do

světa. Účastníci nastoupili do vlaku a čtyři
hodiny si váleli šunky. Potom přestoupili
do autobusu a od něj šlapali pět kilometrů
do tábora. Tam si rozebrali zavazadla a roz-
dělili se do chatek. Pokud jste měli štěstí,
vaše dvoupatrová postel měla schody.
A pokud ne,  museli jste lézt přes stůl. První
den nás seznámili s tím, jak máme vůbec
jezdit na lodi, a už v úterý jsme se vydali
na dvanáctikilometrovou trasu. Když jsme
se vrátili, po dohodě jsme rozdělali tábo-
rák. Nutno podotknout, že kluci přichystali
dřevo. A pak už jsme šli jen do postelí. Ve
středu nás čekal duatlon, který spočíval
v běhu 1200 metrů a poté a poté v přejezdu
pískovny tam a zpět. Běhalo se ve dvoji-
cích, většinou kluk a holka a na prvním
místě se zaslouženě umístila Denisa Ko-
pecká a Ondřej Vrážel. Nakonec nás večer
ještě čekala diskotéka a poté už pouze po-
stel. Ve čtvrtek jsme ujeli deset kilometrů
a splavení se nechali mikrobusem dovézt
na pískovnu, ze které jsme se dopravili do
tábora po svých. Když jsme dorazili, konal
se křest na vodáky, který spočíval v poplá-
cání pádlem po zadku a pošplíchání vodou.
Na večer nás ještě čekala závěrečná disko-
téka. Myslím, že skoro nikomu se odtamtud
nechtělo, a můžu s hrdostí říct, že i když
nás bylo sedmdesát, byla to jedna z nej-
lepších škol v přírodě, jaké jsme kdy zažili.
Nejen že jsme si užili mnoho legrace, ale
ještě ke všemu jsme se skamarádili a stali
se z nás praví vodáci. (žákyně 7. A)

VANČUROVO ROZMARNÉ LÉTO
V NAŠEM HORKÉM JAŘE

Dne 29. května navštívili osmáci a devá-
ťáci divadelní inscenaci na motivy knihy
Vladislava Vančury Rozmarné léto. Národní
divadlo Brno si pro nás připravilo nád-
herné představení v cirkusovém šapitó
v parku Lužánky. Rozmarné léto je humo-
ristická novela z roku 1926. Vypráví o třech

Vodáck˘ v˘cvik

Ondfiej VráÏel, 7. B
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události a komentáře

přátelích, jejichž stereotypní dny během
léta naruší příjezd cirkusových umělců,
kouzelníka Arnoštka a jeho krásné
a svůdné společnice Anny. Děj je velmi
vtipný, současně milý a laskavý. Údiv v nás
vzbudil Vančurův neobvyklý jazyk, ale také
nápaditá scéna tematicky ztvárněná v cir-
kusovém stanu. Příběhem nás provázeli
dva klauni, kteří na některé mohli působit
až strašidelně, ale současně prokázali
velké herecké umění. Také herci se nene-
chali zahanbit a kromě skvěle zvládnutého
textu předvedli někteří z nich i úchvatné
akrobatické kousky. V šapitó bylo sice nád-
herně, ale nedalo se tam dýchat, protože
slunce neúprosně pražilo a ventilace ve
stanu byla nulová. Řada z nás se smažila
zaživa. Divadelní představení můžeme do-
poručit všem, kteří si chtějí doplnit svoje
znalosti klasické české literatury, nebo se
chtějí třeba jen pobavit.

(za 8. A Kateřina Strejčková
a Lucie Koplíková)

ČARODĚJNICE
V pondělí 30. dubna jsme přišli do školy

v převleku za čarodějnice a čaroděje. První
dvě hodiny jsme pracovali s informacemi
z Wikipedie o tom, proč se vlastně tento
svátek „slaví“, přečetli jsme si úryvky na
toto téma v čítance, kreslili jsme ježibaby
a jejich mazlíčky. Po velké přestávce jsme
šli na školní pozemek provést jarní úklid –
vyhrabávali jsme starou trávu, listí, jehličí
a šišky. Práce nám šla od ruky a během ho-
diny jsme tímto „odpadem“ dokázali napl-
nit skoro 11 velkých pytlů! Za to jsme byli
po zásluze odměněni razítky do našich ZOO
pasů :o) (4. A)

PŘESTUP NA 2. STUPEŇ
Přestup na druhý stupeň s sebou nese

hodně změn. Jak už to tak bývá, učení se
nevyhneme, a proto je to jeden z důvodů,
proč se na druhý stupeň netěšíme. Někteří
z nás se netěší na fyziku, matematiku a ná-
ročnější tělocvik. Také nás mrzí, že nebu-
deme mít tolik výletů a projektových dnů,
které s námi dělala naše paní učitelka. A na
co se těšíme? Hlavně holky se těší na pro-
dloužený čas na žákovském plese. Kluci se
těší na větší porce obědů. Také čekáme, že
nás ostatní žáci budou brát vážněji. Hlavně
jsme všichni moc zvědaví na naši novou
paní učitelku, která s námi bude mít ještě
dost práce. (5. A)

Naše pocity před nástupem na druhý
stupeň? Tak abychom to shrnuli, bude to
tam minimálně dvakrát těžší než na prvním
stupni. Od učitelů budou lítat sakramenty
a poznámky na všechny strany. Skoro po
každé hodině se budeme přesouvat do jiné
třídy na jinou hodinu. A přibudou i nové
předměty, například fyzika, chemie a pří-
rodopis. Víc úkolů a víc testů. Určitě už ne-
budeme tak často jezdit na výlety a na jiné
akce. Samozřejmě se i těšíme, budeme

moct zůstat na plese déle, na nové scho-
diště a budeme zase o rok starší. Bude to
namáhavé, ale snad to přežijeme. No pro-
stě to bude každý den o nervy. 

(Eliška Pechancová, 5. B)

VÍDEŇ – REPORTÁŽ
Dne 1. června jsme se moje třída a 8.A

vydali na školní výlet do jednoho z našich
sousedících státu, Rakouska, jehož hlavním
města je Vídeň. Vyrazili jsme hned ráno od
školy objednaným autobusem, který nás
přepravil přímo do středu města. Nejprve
jsme se vydali do zahrad známého barok-
ního zámku Schönbrunn, který byl od po-
loviny 18. století rezidencí rakouských
císařů. V zahradě jsme se podívali na různé
fontány, na krásné výsadby květin a také
na dominantu celé zahrady, Gloriette, kte-
rou nechala vystavět významná panovnice
Marie Terezie. Celá procházka po zahradě
byla dost slunečná a vyčerpávající, proto
jsme ocenili alespoň pár minut v autobuse
z klimatizací. Potom následovala prohlídka
po vídeňských památkách, viděli jsme
mnoho staveb z různých stavebních slohů,
kašny, památník císařovny Sisi, národní
knihovnu a mnoho dalšího. Následně do
nás učitelé vložili důvěru a dali nám pár
desítek minut rozchod po městě. S holkami
jsme se rozhodly, že porovnáme některé
z obchodů s těmi u nás v ČR. Přišlo nám, že
i když má obchod naprosto totožný název,
tak je ve Vídni daleko více noblesnější
a kvalitnější než u nás, ale je to čistě jen
náš názor. Potom jsme se všichni společně
přesunuli k Naturhistorisches Museum,
kde jsme měli dvě hodiny každý na to, aby-
chom si muzeum prošli. Muzeum mělo cel-
kem tři patra, ve kterých jsme mohli
pozorovat všemožné druhy minerálů,
šperků, kostry dinosaurů, vycpané zvířata
od malých hrabošů až po zebry, hrochy
a žirafy a v neposlední řadě také vozítko,
které jezdí po Měsíci. Po dlouhém dni pl-
ných zážitků a dobrodružství jsme nasedli
do autobusu a vyjeli jsme z Vídně směr

Česká republika. Při cestě domů jsme se
ještě mohli podívat na naše hraniční město
Mikulov nebo krásnou Pálavu a zaplavenou
dědinu Mušov. Na tento výlet budu ještě
dlouho vzpomínat nejen proto, že to byl
jeden z posledních výletů s mojí třídou, ale
také proto, že jsem zjistila že Vídeň je
krásné město plné nádherných staveb
a památek, které v sobě skrývá spoustu ta-
jemství a historie. Rozhodně bych se chtěla
do Vídně někdy znovu podívat a prohléd-
nout si další místa, které jsme z důvodu
nedostatku času nestihli.

(Anežka Zouharová, 9. A)

BLUDIŠTĚ Z POHLEDU DIVÁKŮ
V dubnu se žáci sedmých a devátých

tříd zúčastnili Bludiště v Ostravě. Čtveřice
deváťáku si zasoutěžila o ceny. Přívítala
nás tam milá paní, která nás zavedla do
šaten. Po asi hodině čekání se konečně šlo
natáčet. My jako diváci jsme se usadili na
„tribuny.‘‘ Kameramani zapnuli kamery
a naše čtveřice se snažila co nejlépe od-
povídat na otázky a být co nejlepší i ve fy-
zických disciplínách. Nakonec se jim
podařilo soupeře porazit. Všichni jsme
hlasitě tleskali a skoro brečeli štěstím.
Potom jsme se přesunuli k balancovníku.
Naši deváťáci to zvládli na jedničku,
a proto dostali cenu stříbrného bludiš-
ťáka. Jelikož jsme vyhráli, tak jsme nasedli
na autobus a jeli jsme se ubytovat. Další
ráno jsme se všichni vzbudili natěšení na
další natáčení. Přijeli jsme na místo a opět
vše probíhalo stejně. Začalo se natáčet
a všichni jsme museli hlasitě tleskat. Cel-
kem dobře se jim vedlo ve fyzických dis-
ciplínách, ale v těch psychických to bylo
horší. Ani jedno družstvo neuhodlo ta-
jenku. Nakonec však vyhrál soupeř, ale to
nám vůbec nevadilo, protože už jsme měli
jednu výhru za sebou. Potom jsme nasedli
na autobus a ten nás zavezl na vlakové
nádraží. Vlak nás dovezl zpátky domů.

(Vendula Novotná, 7. B)

8. A a 9. A ve Vídni



ČERVEN 2018 ŠKOLNÍ PŮLROČNÍK8

Zeptejte se na co chcete, já na co chci odpovím

Radosti školní vymění za radosti mateř-
ské a tímto se za celou naši školu loučíme.

• Líbí se vám na naší škole? Plánujete se
po mateřské dovolené vrátit?
„Na této škole se mi líbí moc. Budeme se

však stěhovat poměrně daleko, a proto ná-
vrat po mateřské dovolené bohužel už ne-
bude možný.“
• Už jste vybírala jméno vašeho miminka?

Bude to holka nebo kluk?
„Jméno s manželem samozřejmě vybí-

ráme, ale ještě jsme se úplně neshodli.
A bude to holčička.“
• Jak trávíte svůj volný čas?

„Volný čas ráda trávím s rodinou, nebo
blízkými lidmi. Když jsem nebyla těhotná,
tak jsem si ráda chodila zaběhat někam do
přírody, kde si člověk krásně vyčistí hlavu.“
• Jaké povolání byste si vybrala místo uči-

telky?
„Nejspíše bych zvolila zaměstnání týka-

jící se potravinářské chemie, což je vlastně

i druhý obor, kterým jsem se na vysoké za-
bývala.“ 

• S kým z učitelů, se kterými jste se na této
škole potkala, si nejvíce rozumíte?
„Určitě nelze jmenovat jenom jednoho. Jsem

ráda, že jsem měla možnost potkat všechny.
A že když jsem byla na škole nová, tak jsem se
setkala u ostatních jenom s ochotou mi po-
moct a ukázat, jak to na této škole chodí.“

• Máte nějaká domácí zvířata? Pokud ano,
jaká?
„Prozatím bydlím v malém bytě, takže by

zvířata spíše trpěla. Až se přestěhujeme,
tak v první řadě pořídíme psa a určitě ne-
zůstane jenom u něj. Mám zvířata ráda.“
• Jste přírodní blondýnka, nebo se přebar-

vujete?
„Otázka, která žáky zajímá poměrně

často. Vlasy této barvy mám přírodní.“
• Akceptujete ananas na pizze?

„Osobně tento druh pizzy nikdy nevolím,
ale neměla bych s ním problém.“

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU IVOU PAPEŽOVOU

ROZHOVOR S PANÍ SEKRETÁŘKOU EVOU BEGO

• Jaký typ lidí nemůžete vystát?
„Nemám ráda negativně naladěné

osoby, které ze člověka vysávají energii.“ 
• Co byste dělala, kdybyste se dozvěděla,

že vám zbývá poslední den života?
„Nejspíše bych se odvážila udělat něco,

z čeho mám za normálních okolností
strach. Například bych se odvážila letět le-
tadlem někam daleko. Jinak bych tento čas
samozřejmě chtěla strávit s rodinou
a lidmi, co mám ráda.“

(záludné otázky pokládaly Tereza
 Urbánková a Kateřina Pohlová, 7. A)

BÁSNICKÁ SOUTĚŽ V ŘÍŠI SNŮ
Tak to je zase za námi. Nejen školní rok,

ale i další kolo naší školní literární sou-
těže. Bohužel musíme opět konstatovat,
že křivka zúčastněných stále klesá, ale
zase na druhou stranu se dílka kvalita-
tivně zvedla. Tak snad příště nepůjde na-
horu jen úroveň, ale i počet „básnických
střev“.

Níže si můžete přečíst výtvory těch nej-

lepších, kteří se ve druhém pololetí při-
hlásili. Kromě těchto uvedených vítězů,
kteří dostali drobné ceny, musíme poch-
válit i další nadějné „psavce“, a to Marii
Šebestovou a Ondřeje Buriana ze 6. B,
Martu Weignerovou, Adama Krutila, Elišku
Frischerovou, Kláru Fasorovou a Dominiku
Lévardiovou ze 4. B a Nikol Pitákovou
z 5. A. Jen tak dál!

Vystřídala ve službě paní sekretářku
Ivetu Kalábkovou a tímto ji za celou školu
vítáme.
• Kolik je vám let?

„Je mi 36 let.“ 

• Máte rodinu?
„Ano, mám dvě děti.“

• Jak jste se dostala do naší školy?
„Když paní Kalábková dala výpověď, tak

se v novinách objevil inzerát, že vaše škola
hledá novou sekretářku. Tak jsem se při-
hlásila a povedlo se.“
• Co se vám na naší škole líbí?

„Líbí se mi kolektiv učitelů, okolí školy,
chutné jídlo v jídelně a dobrá spolupráce
s panem ředitelem Tomášem Pětivlasem,
který byl mým učitelem na střední škole.“
• Zlepšila byste tady něco?

„Asi ne, vyhovuje mi to tak, jak to je.“
• Předtím, než jste nastoupila do naší

školy, jaké jste měla povolání?
„Byla jsem na mateřské dovolené, a také

jsem byla tanečnicí v Městském divadle
Brno. A tancovala ve skupině s kouzelní-
kem a to bylo moje vysněné povolání.“
• Máte ráda nějaký sport?

„Mám ráda všechny sporty, ale v televizi

ráda sleduji biatlon a hokej. Hodně cvičím
jógu a jezdím na kole.“

• Co vás ještě baví?
„Ráda fotím, dělám design apod. Také

ráda pracuji na zahradě a cestuji.“

• Jaké máte ráda knížky?
„Zatím nemám moc čas na čtení. Knihy

si nechávám na důchod. Ale když už, tak
knihy o designu apod.“

• Máte oblíbený film?
„Mám ráda filmy s Leonardem DiCapriem,

filmy podle skutečných událostí a životo-
pisné dokumenty. Nemám ráda sci-fi.“

• Máte ráda zvířata a pro případ máte ně-
jaké doma?
„Ano, mám kocoura Čertíka. Jinak mám

ráda všechna zvířata, také jsme měli psa.“

• Děkujeme za rozhovor.
„Nemáte zač.“
(za 5. B se vyptávaly Eliška Pechancová

a Michaela Spíchalová)

BÁSNICKÁ SOUTĚŽ

PapeÏovy holky

Na‰e nová paní sekretáfika

Elen âalkovská 6. A
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Životní sny 1. místo
Eliška Růžičková, 8. A
Každý máme svoje sny, 
které si chceme splnit. 
Zlepšit si své dny,
něco změnit.

Cestování, koníčky, vysněná práce,
osud v našich rukou leží.
Nese to s sebou i komplikace,
jen na nás však záleží.

Když chceš něčeho dosáhnout,
různé možnosti vyhledej.
Zkus se správně rozhodnout,
předčasně to nevzdávej.

Jdi si za tím, co cítíš od srdce,
nenech si do toho pořád mluvit.
Nepočítej s tím, že vše půjde hladce,
musíš se k tomu nějak postavit. 

Sladké sny 2. místo
Nikola Kuncová, 9. A
Za sedmero horami v pohádkovém

zámku,
usíná princezna do hlubokého spánku.
Od rána do noci v komnatě zamčená,
utopena v slzách a navěky ztracená.

V odrazu zrcadla pomalu se ztrácí,
radost a smích se navždy vytrácí. 
V těle křehkém život již není, 
princezna postupně na smrt se mění.

Všechny naděje a všechny sny
zmizely s posledním výdechem princezny.
Čas plyne rychle, srdce proměnilo se

v prach,

kolem prázdno, temno, pusto, jenom bo-
lest a strach.

Pak přišel princ a celý příběh obrátil,
láskou a štěstím život princezně navrátil.
Princezna po letech začíná žít,
srdce jí opět začalo bít.

Úsměv už přemohl všechen žal,
z prince a princezny je krásný pár.
Zeleneé oči rozzářeny jsou,
začíná příběh s princem a princeznou.

V říši snů 3. místo
Michaela Civínová, 4. B
Každý večer, když jdeš spát,
vždycky necháváš si zdát
sen – plný fantazie,
tam to vždycky čile žije.
Co tam žije? Upíři?
Nebo myši ve spíži?
Nebo je to o lásce a píli?
O dobrých lidech, co ve tvém snu žili?
Říkám, je to fantazie.
Tam si každý jak chce žije.
Když tak píšu básničku,
počkejte jen chviličku,
sen, co se mi v noci znál,
v hlavě pro vás stále mám.

(redakčně zkráceno)

Můj sen 4. místo
Tereze Krčková, 5. A
Byl pozdní večer a já šla spát,
když najednou zdál se mi sen,
že ležím pod oblohou modrou
a ptáci zpívaji mi nad hlavou.

Když jsem se probudila, 
nevěděla jsem, co se to stalo,
ocitla jsem se v tom snu,
o kterém se mi zdálo.
Vstala jsem a utíkala,
hledala dveře ven.
Nakonec jsem našola okno, ale...
už byl den.

V mé hlavě 5. místo
Patrik Krýže, 6. A
Když máš tohle u sebe,
máš šero i svit.
Tohle se ti hodit bude,
když budeš snít.
Až všude bude šero
a nebude vidět nic,
dá ti trochu světla,
možná i sluneční svit.
Bude-li moc ohně,
světla a svitu,
vytvoří ti mráz,
nebo trochu stínu.
A až nebude mít energii
a nechá vyhrát tmu,
pak můžeš jít zase zpátky
z krásné říše snů.
(redakčně zkráceno)

Duch 6. místo
Kristýna Uhlířová, 1. B
Hú, hú, hú,
tady straší někde duch!
Nevím asi kde je,
možná pod skříní.
Hú, hú, hú,
to byl jenom sen.

Marcela Trnková 3. B Adam Nevtípil 3. B Richard Pojer 3. B Ester Maníková 3. B

·árka Malenová 6. B Michaela Kvapilová 6. A Franti‰ek Barták 6. A
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nebo třináct, je fuk, jestli jsi chytrý, nebo
hloupý. Knihy vás dokážou změnit. Doká-
žou vás naučit číst v lidech. Dodají vám bo-
hatou slovní zásobu. Naučí vás myslet
dopředu. Takže pokud budete někdy mít
čas a ve vaší blízkosti bude knihovna nebo
knihkupectví, vykašlete se na hledění do
displeje vašeho smartphonu. Zkuste si pro
jednou najít čas na těch několik černých
písmenek natisklých na bílých stranách
a uvidíte, že v nich možná naleznete něco,
co jste doposud nepoznali. Zkuste vstoupit
do světa KNIH. (Knihomolka)

MOJE OBEC, AŽ MI BUDE TŘICET
V minulém čísle Školního půlročníku byl

otištěn článek o různých literárních soutě-
žích, které na naší škole probíhaly nebo
probíhají. Jednou z nich byla i soutěž orga-
nizovaná společností MAS Slavkovské bo-
jiště, jejímž tématem bylo Moje obec, až
mi bude třicet. Tvořili především žáci
sedmého, osmého a devátého ročníku
a některé zdařilé práce jste si mohli přečíst
právě v minulém čísle. Protože do uzávěrky
21. čísla jsme neměli výsledky, uveřejňu-
jeme je až nyní. Stojí totiž za to.

1. a 2. místo ve své kategorii obsadili
Anežka Franzová a Tomáš Vítek ze 7.B, jehož
práci jste našli na stránkách minule. Ve
vyšší kategorii pak druhé místo patří Nikol
Kuncové z 9.A. Výherci dostali do MAS Slav-
kovské bojiště drobné ceny. Gratulujeme!

Z mé obce se stala součást Brna. Lesy
jsou vykácené, na jejich místě stojí novo-
dobé paneláky. V lomu se už netěží, tím
pádem nefunguje ani cementárna. Tam,
kde se nacházela knihovna, najdeme velk
obchodní centrum. Koupaliště je o hodně
větší. Jediné, co zůstalo stejné, je škola. Na-
jdou se tam i někteří učitelé, kteří tu učili
už před třiceti lety. Hodně občanů muselo
kvůli přestavbám vesnici opustit. Někteří
se odstěhovali do malých vesniček, které
leží daleko od měst, aby je nevcucla jako
nás Brno. Přes to, co se děje, se lidé, kteří
tu žijí, nevzdávají a stále bojují za udržení
místních tradic a zvyklostí, aby historie
obce neupadla v zapomnění. Nedávno se
například odhlasovalo, že fotbalové hřiště

bude přestavěno na závodní dráhu pro lé-
tající auta. Fotbal už v dnešní době není
populární, zato létající auta má rád snad
každý. Téměř nikdo z obce se ho ale ne-
může dovolit, takže závodiště zůstane asi
nevyužité, jen výjimečně se zde budou ně-
jaké akce konat. Na fotbal ale místní zapo-
menout nechtějí, a tak učí malé kluky
kopat do míče na udusaném plácku za síd-
lištěm. Občané vlastní spoustu moderní
a drahé elektroniky. Proto se hodně rozší-
řily krádeže. Proto každý dům i byt je vyba-
ven lejzrovou ochranou proti vloupání.
Lidé, kteří tu žijí dlouho, tyto vynálezy ne-
schvalují, nevlastní žádné podobné vymo-
ženosti. Tyto starousedlíky však nikdo
nebere vážně. Když jdou nakoupit, všichni
se na ně dívaji s opovržením. Oni ale ne-
mají v plánu vzdát se a odstěhovat se jako
všichni ostatní, kteří tu dřív bydleli. Do-
ufají, že jejich spoluobčané někdy pochopí,
jak je pro ně důležité zachovat alespoň
malinkou část obce, protože ji kdysi mívali
hodně rádi. (Anežka Franzová, 7. B)

Probudila jsem se. Rozhlédla se kolem
sebe a moji dva kamarádi se zrovna chystali
k výstupu. Ihned jsem se oblékla a všichni
tři jsme se vydali ke dveřím stoje času. Při
prvním pohledu ven jsme byli velmi překva-
peni. Netušili jsme, kde se nacházíme, vždyť
tohle nemůže být naše obec za 16 let.
Všechno bylo úplně jiné, všude bylo
prázdno a pusto. Jelikož se rychle začalo
stmívat, vzali jsme si baterky a svítili si na
cestu. Na to, že bylo léto, nás ohromila pára,
která nám šla od pusy. Zapnuli jsme si
bundy a pokračovali dál. Procházeli jsme
kolem velké budovy. I přesto, že byla zchá-
tralá, měla rozbitá okna a schody, jež vedly
k hlavnímu vchodu, upadaly v zapomnění,
hned jsem ji poznala. Byla to naše škola. Co
se stalo, že se během těch let takhle změ-
nila. Z myšlenek mě vytrhl kamarád, který
navrhl, že půjdem dovnitř. Do budovy jsme
se dostali snadno. Díry  ve zdech byly tak
velké, že jsme jimi bez obtíží prošli. Nachá-
zeli jsme se na chodbě. Na zemi se válely
papíry, staré učebnice, kusy cihel a omítky
a především rozbitý nábytek. Ve třídách to
vypadalo podobně a do tělocvičny se přes
rozbořenou zeď nedalo dostat.Venku, navz-
dory kalendáři a létu, jakoby už mrzlo, ale
ani to nám nezabránilo v našem průzkumu

Tohle jsou schopní někteří složit během
minuty na plusový bodík u písemek…

Jan Hus z Husince, 
zemřel v půli prosince.
Teda vlastně v červenci,
protože mě v kredenci,
knihu plnou moudrých vět,
které nechtěl slyšet svět.

(Natálie Malotová, 7. A)
Kdož jste boží bojovníci
a zákona jeho.
Řekl bych spíš loupežníci
a zákona svého.
Chováme k nim ideály,
i když spíše drancovali
než chránili a pomáhali.

(Viktor Heža, 7. A)
Odpady jsou lidská zhouba,
dnes je balená každá houba.
Radši budu o hladu
starat se jen o svou zahradu.

(Natálie Malotová, 7. A)
Každý kdo do koše je nedá,
úmrtnost planety prudce zvedá.
Tak se snažte Zemi pomoci,
ve zdraví i v nemoci.

(Alice Urbánková, 7. A)
Když máš úctu k starším lidem, 
tak bys měl mít i k přírodě.
Uvažuj nad tím vším s klidem,
ale nenech její osud náhodě.

(Viktor Heža, 7. A)

LIST PO LISTU, SLOVO ZA SLOVEM...
Zdá se mi že poslední dobou nikdo

nečte. Děti se knih straní a dospělí na ně
nemají čas. Tímto vám nechci nakazovat,
abyste četli. Ale... mohli byste to alespoň
zkusit. Jsem si jistá, že bych pro každého
našla knihu, do které by se začetl tak, že by
nechtěl přestat, dokud by ji nedočetl. A tak
hledejte. Zkuste najít žánr, který vás bude
bavit. A až ho objevíte, hledejte knihu, ja-
koukoli. Hledejte děj, který vás vtáhne na-
tolik, že nebudete moct odtrhnou oči.
Hledejte knihu, která vás zaujme natolik, že
ji nebudete chtít zavřít. Je jedno, jestli jsi
kluk, nebo holka, je fuk, jestli je ti osm,

Před rokem, na konci školního roku
2016/2017, jste si v druhém čísle Škol-
ního půlročníku mohli přečíst o tzv. Čte-
nářské výzvě, čtenářské soutěži pro žáky
naší školy. Úkolem bylo za celý jeden
rok přečíst deset knížek, z nichž každá
bude splňovat jedno z deseti vypsaných
kritérií. Soutěž se vám připomněla v mi-
nulém čísle našeho časopisu a každo-
denně ji máte na očích na chodbě, na
nástěnce u kabinetu českého jazyka. Do
soutěže se přihlásilo celkem pět čte-
nářů, resp. čtenářek, protože se jedná
pouze o dívky a pouze o osmačky. Jsou

to Adéla Meluzínová, Kateřina Strejč-
ková, Nikol Rösslerová, Julie Ženožič-
ková a Magdalena Karásková. Holkám
budou předány diplomy a knižní pou-
kázky v hodnotě 250 Kč. Není škoda ne-
chat si ujít šanci vyhrát poukázku na
knihy, když stejně musíte, nebo ještě
lépe chcete, číst? Trefit se do předepsa-
ných kritérií už by neměl být problém.
Soutěž se tedy uzavírá, ale nové kolo
Čtenářské výzvy na sebe nenechá
dlouho čekat. V září sledujte nástěnky
na chodbách, narazíte na nová kritéria
pro nové knihy! (Jarmila Hořavová)

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA NEVYSLYŠENA

AneÏka Franzová 7. B
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dříve krásné obce. Procházeli jsme kolem
kapličky. Proč má ale okna i dveře zabed-
něny prkny a železnými mřížemi? Nebyl tu
nikdo, kdo by nám odpověděl. Všimli jsme
si ale nápisu nad vchodem do kapličky:
„Kdo neuteče, zemře.“ Tohle místo nás dost
vyděsilo, rychle jsme odcházeli. Napadlo
mě, že bychom mohli navštívit obecní úřad
a zjistit, co se stalo, protože tam by mohly
být nějaké zprávy a záznamy. Vydali jsme se
tam. Všude bylo hrobové ticho a tma. Hřiště,
na kterém jsme hrávali fotbal, bylo rozko-
pané a tribuny se ztrácely v houštinách. Blí-
žili jsme se k obecnímu úřadu. Před ním
stály dva vyhořelé vraky aut. Cesta k hlav-
nímu vchodu byla zasypána odpadky, proto
se nám těžko brodilo ke dveřím. Když už
jsme se dostali ke dveřím, bylo zamčeno,
ale prolezli jsme rozbitým oknem. Uvnitř
bylo příjemné teplo a uklizeno. To nás
opravdu překvapilo. Šli jsme do druhého
patra a najednou jsme uslyšeli kroky blížící
se přímo k nám. Srdce mi rychle bušilo
a měla jsem hrozný strach. A pak jsme ji uvi-
děli. Osoba přicházející k nám byla starší,
mile vypadající paní. Zastavila se přímo
přede mnou a koukala mi hluboko do očí.
Prohlédla jsem si ji a můj pohled se zastavil
u jejího zápěstí. Měla tam stejné tetování
jako mám já. Moment... Počkat... Vždyť to
jsem já! Já ve třiceti letech! „Co se tady
stalo?“ Paní, neboli já, neodpověděla, pouze
ukázala na noviny ležící na stole. Vzala jsem
je a začala číst. Psalo se tam: „Tři studenti
vytvořili stroj času a cestovali do budouc-
nosti. Při zpáteční cestě však narušili časop-
rostor a tím způsobili katastrofu. Místní lidé
začali postupně vymírat. Zatím zemřelo 95
% obyvatel. Každý den přibývají další mrtví.
Nevíme, jak tomu zabránit. Doufejme, že se
podaří vrátit tuhle strašnou apokalypsu
zpět.“  Co teď? Pokud se vrátíme, zničíme
svět. Ale pokud tu zůstaneme, tak se tu roz-
plyneme, protože tahle budoucnost nebude
brzy existovat. V tu chvíli se všechno začalo
ztrácet... Budoucnost se uzavírala a s ní i my.

(Nikola Kuncová, 9. A)

NA JACHTĚ PO CHORVATSKÉM
 POBŘEŽÍ - REPORTÁŽ

Poslední jarní týden, přesněji na přelomu
května a června, jsem se vypravila společně
s bratrem a dalšími čtyřmi rodinami na do-
volenou k moři. Byl to již třetí rok, co jsme
se vydali na stejné místo, do Chorvatska, na
jachtu. 26. 5. byl sraz v Brně u domu jedné
z rodin. Vyjížděli jsme velmi brzo, protože
cesta byla dlouhá, třemi auty jsme jeli osm
hodin z Brna až do Sukošanu, kde kotvily
„naše“ dvě lodě. Pronajímali jsme si je od
české společnosti Bemex. Cesta byla sice
zdlouhavá, ale v autech jsme se dobře za-
bavili čtením časopisů a různými hrami.
Když jsme potom dorazili do cíle, otevřel se
před námi výhled na modravé moře a les
vysokých stěžňů. Vystoupili jsme z aut, vy-
nosili věci k lodím a konečně se nadýchali
čerstvého přímořského vzduchu. Po dů-
kladné kontrole funkčnosti lodí, jsme se

mohli nalodit, skupina dětí na loď jménem
Magnolie a dospělí na Blue Star. Nemeškali
jsme a hned vyrazili na moře. Od prvního
dne po celý týden se nás drželo krásné po-
časí a sluníčko svítilo tak moc, že jsem se
stihla hned spálit, a to i přes to, že jsem se
poctivě mazala opalovacím krémem. Večer
jsme zakotvili a rozdělili se do malých kajut,
ve kterých se dá jenom přenocovat, protože
v průběhu plavby by se nám v nich dělalo
špatně. Pochopitelně, dny jsme trávili venku
rádi, protože jsme si našli spoustu způsobů,
jak se zabavit, což by ani člověka nenapadlo,
že se dá na tak stísněném prostoru. Mohli
jsme skákat do vody, na laně nebo bez lana,
za jízdy nebo když jsme stáli, opalovat se,
plavat za lodí na laně, číst si časopis nebo
knížku. Letos se stalo oblíbenou činností
také luštění sudoku, což nás opravdu skvěle
zabavovalo, když už jsme měli všeho dost,
koupání, opalování i lidí kolem nás. No
a během plavby jsme navštívili spoustu
krásných míst, některé, které  už jsme znali,
a jiné na kterých jsme byli poprvé. Mezi ty,
co nám již byly známé, patřil například os-
trov Vrgada, Kakán s proslule tyrkysovou
vodou nebo město, které navštěvujeme
každý rok, Primošten. Zastávka v Primoš-
tenu pro nás taky znamená jedinou mož-
nost osprchovat se a zavítat zase chvíli do
civilizace za celý týden. Mezi místa, která
jsme teprve letos objevili, patřila například
vesnice Palmižána. Ať už jsme ale byli kde-
koliv, všude nám bylo nádherně. Shodli
jsme se na tom, že Chorvatsko je krásná
země a jeho jedinou nevýhodou je, že jeho
příroda se po čase snadno okouká. Co nás
ale nikdy neomrzí, je pohostinnost a nad-
šení zdejších lidí a celková atmosféra těch
typických chorvatských městeček s bílými
domky a úzkými útulnými uličkami. A tak na
konci týdne, když už byl čas jet domů, nám
bylo jasné, že příští rok se sem chceme vy-
pravit znovu. (Petra Dostálová, 9. A)

Malý princ
U Pyšné růže 1
Asteroid B 612

V Mokré dne 21. května 2018 
Milý malý princi,
s knížkou o tobě jsem se poprvé setkala

asi v sedmi letech. Teď po šesti rocích jsme
ji četli ve škole. Zase jsem vnímala jiný
smysl, než když jsem byla menší. Tvůj pří-

běh je velmi zajímavý. Na Zemi jsi zůstal rok
a poznal jsi a pochopil víc věcí než někteří
za sto let.

Muselo to pro tebe být divné, když jsi při-
šel na naši planetu, která je o dost větší než
ta tvá. Je tu o hodně víc lidí, zvířat a květin.
My baobaby trhat nemusíme, naše planeta
je dost velká na to, aby na ní mohly růst
stovky baobabů.

Já svoje kamarády občas také nechápu.
Pořád si hledám nové přátele, ale ty staré
bych nikdy neopustila. Někdy je dost těžké
jim porozumět a neříct něco, čeho bych
později litovala, ale o tom to je, o porozu-
mění. Jak jsi říkal: „Řeč je zdrojem nedoro-
zumění.“ A to se lidem na Zemi stává pořád.
Hádáme se. Ty jsi nikdy nevyvolával kon-
flikty. Nechtěl ses prát a hádat. Na rozdíl od
některých lidí, kteří jsou tady. Ale i s tako-
vými lidmi se musíme naučit spolupraco-
vat, jinak to fungovat nebude. 

Zvířata máš očividně rád. Jak se má be-
ránek? Já mám doma dva psy a kočku. Ti
jsou jedni z mých nejlepších přátel. Ocho-
čila jsem si je tak, jako ty svou lišku. Jsou
pro mě důležití jako liška pro tebe. Hodně
mi toho ukázali. Dokážou mě rozveselit,
když mi je smutno. Můžu jim cokoliv svěřit
a oni to nikomu neřeknou. Věřím, že tobě
beránek taky dělá jen radost, a doufám, že
se ti po lišce moc nestýská a že ti beránek
nesnědl květinu.

Než jsi přišel na Zemi, navštívil jsi i jiné
planety. Každý z lidí, které jsi tam potkal,
měl jiný charakter. Ale všichni měli nějaké
problémy. Většinou úplně zbytečné. Nedalo
se s nimi normálně bavit. Já bych se nedo-
kázala přátelit s nikým z nich. Ani s výhyb-
kářem a obchodníkem. Hada bych se
nejspíš bála. Měl jsi strach, když jsi odchá-
zel ze své planety? Nebo když ses na Zemi
ocitl uprostřed pouště? Já bych měla velký
strach, co mě čeká. Jsi odvážný. Vrátíš se
sem někdy? Mohl bys navštívit Českou re-
publiku. Je tu hodně zajímavých míst, kam
by ses mohl podívat. Lidé by tě tu určitě
rádi viděli.

Příběh o tobě je na Zemi velmi popu-
lární. Já si ho určitě ještě někdy přečtu.
Třeba to zase pochopím trochu jinak.
V podstatě jsi jen obyčejný kluk, co si hledá
kamarády. Tak doufám, že ti dopis udělá
radost, a nezapomeň na nás. Pozdravuj
květinu a beránka. Měj se hezky.

(Anežka Franzová, 7. B)

Beata Poláãková 7. B

Nicol Putnová 7. B
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UDÁLOSTI

Letošní Valentýnské trsáníčko se uskuteč-
nilo přesně na svátek sv. Valentýna, který byl
ve středu. Jako každý rok přišlo na Valentýn-

ské trsáníčko spoustu žáků z prvního i dru-
hého stupně. Věřím, že všichni se perfektně
bavili. Celým odpolednem jsme vás spo-
lečně provázeli já a Viktor Heža. Jakoukoliv
písničku nám pustil DJ Siggi, který slavil na-
rozeniny, tak snad si je pořádně užil. Ale celé
odpoledne nebylo jen o tančení, užili jsme
si ho také díky vystoupením. O sólový zpěv
se postarala Šárka Malenová a poté Lucka
Klučková. Předtančení vzaly do svých rukou
velatické mažoretky pod vedením paní
Strejčkové a taky já s Kačkou Pohlovou.
Tombola byla jako každý rok bohatá a kdo
nic nevyhrál, nemusel zoufat, protože při
odchodu dostal každý od parlamenťáků rů-
žové srdíčko. Srdíčka škole věnovali manželé
Pohlovi. Myslím si, že budu mluvit za celý žá-
kovský parlament, když tímto poděkuji
paním učitelkám Kubáňové a Tanenbergové
za organizaci celého Valentýnského trsá-
níčka. Akci jsme si všichni moc užili.

(Adéla Jantošovičová, 6. A)

VALENTÝNSKÉ TRSÁNÍČKO
Velatické maÏoretkyPedagogick˘ dozor

Slu‰elo to v‰em

Trsali velcí… …trsali malí

Styloví moderátofii
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nové hádanky aneb horší než záhada hlavolavu

VYHODNOCENÍ HÁDANEK Z 21. ČÍSLA
Jistě jste všichni poznali, že před pár lety všechno vzorně spapala paní učitelka

Jarmila Hořavová. Paní učitelka Jana Kubáňová vám osobně vystála frontu na auto-
gram yootobera Kovyho (aby se ho mohla zeptat, kdo že to je vlastně ten jůtůber. -).
Chodbové siluety patří nerozlučné dvojici neúnavných úpravářek podlahových krytin
Petě Pohlové a Majce Janků, která se bude ale muset letos rozloučit, protože paní
Janků odchází letos do důchodu. Její odpolední úsměv bude ve škole moc chybět.
Na obrázku máme naleštěné linoleum v kabinetě dějepisu a na poslední fotce jsou
mnohými obdivované vlasy paní učitelky Nikoly Kartusové. 

Díla našich

Co je to?

âí je to ãást?

Kdo je to?

Kdo je to pfied pár lety?

A kdo je tohle?

Jakub Vítekl 3. B Ondfiej Kos 3. B Viktorie Essenderová 3. B
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novinky

VZKAZY PRVŇÁČKŮM
Kryštůfku, jsi moc šikovný, chytrý, ale taky

hodně upovídaný kluk :). Každou přestávku s tebou
jsem si moc užila, ať už jsme hráli hru, hledali du-
gonga nebo si mi ukazoval, jak si umíš dát obě nohy
za hlavu. Moc ti přeji, ať si těch dalších 8 let užiješ,
jen tu paní učitelku pořád tak nezlob. Pepíku, jsem
moc ráda, že jsem mohla být zrovna tvým andělem.
Jsi moc chytrý a šikovný. A někdy mi už musíš uká-
zat, jak skvěle hraješ fotbal :). Moc ti přeji, aby sis
zbytek základní školy užil, měl spoustu kamarádů
a hezké známky. (Zdeňka)

Milá Kájo, jsi ta nejúžasnější holčička, kterou
jsem si mohla jako anděl přát. Jsi neuvěřitelně ši-
kovná, chytrá a talentovaná. Celý rok ses moc sna-
žila, naučila ses spoustu nových věcí a ještě se jich
spoustu naučíš a já i když tu příští rok nebudu, tak
ti budu moc držet palce. Přeji ti hodně úspěchů
v dalších letech. Ahoj Filípku, jsi moc šikovný, us-
měvavý a neuvěřitelně upovídaný. :) Celý rok ses
pěkně učil a já doufám, že ti to takto půjde i v dal-
ších ročnících. Jsem moc ráda, že jsem mohla být
andělem tak skvělému klukovi jako jsi ty. Chtěla
bych ti popřát mnoho úspěchů ve škole, ale samo-
zřejmě i mimo ni. (Zuzka)

Ellenko, od začátku školního roku je s tebou
sranda. Chodil jsem za tebou rád. Škola ti moc jde
a doufám, že ti půjde i těch několik dalších let a na
vysvědčení budou jen samé jedničky. Sandro, ze za-
čátku ses se mnou moc nebavila, ale nakonec to
bylo lepší a užili jsme si spolu spoustu srandy. Ve
škole jsi šikovná. Pokud budeš takto šikovná, tak
budeš mít každý rok samé jedničky. (Vítek)

Kubo, jsi malý roztomilý klučina. Od začátku roku
jsem tě měl moc rád. Hodně rád jsem si s tebou
o přestávkách hrál. Ivánku, jsi roztomilý tím, jak jsi
rozpačitý. Moc jsem si tě oblíbil. (Richard)

Milý Tomášku, jsi moc šikovný a kreativní kluk.
Přeji ti hodně jedniček, ale především zážitků a ka-
marádů. Užij si každou chvíli naplno, jelikož tě če-
kají jedny z nejkrásnějších let v životě. Neříkám, že
to bude vždycky hračka, ale ty to určitě zvládneš. :)
Doufám, že se ještě někdy uvidíme. Milá Nelinko,
jsi moc šikovná a usměvavá holčička. Jsem moc
ráda, že jsem tě mohla poznat. Je mi líto, že jsi
někdy byla smutná, když jsem za tebou o přestávce
nepřišla, ale jsem si jistá, že až budeš v deváté
třídě, tak to pochopíš :). Přeji ti hodně úspěchů
a kamarádů a co nejméně zklamání a hádek. Do-
ufám, že se ještě někdy uvidíme. (Anežka)

Lucinko, jsi moc hodná a šikovná holčička. Ve
škole ti to jde moc dobře a doufám, že ti to takhle
půjde i dál. I když ses mě ze začátku bála, potom
se to zlepšilo a byla jsi úplně super. Mám tě moc
ráda. Eliško, i když jsi takové třídní zlobidlo, pořád
jsi super. Ve škole ti to jde dobře a doufám, že ti to
půjde pořád stejně nebo ještě líp. Mám tě moc
ráda. (Lucka)

Maxi, svůj první školní rok jsi zvládl velmi dobře.
Dostával jsi dobré známky a snažil ses. Doufám, že
ve vyšších ročnících nebudeš tak moc zlobit. Chci
ti popřát hodně štěstí do dalšího roku, ať se ti daří.
Mikuláši, tvůj první školní rok jsi zvládl perfektně.
Máš dobré známky, snažíš se a chováš se hezky jak
k učitelkám, tak i k spolužákům. Tímto bych ti chtěl
popřát hodně štěstí do vyšších ročníků, ať ti to jde
nadále tak skvěle. (Michal)

Ahoj Davide a Dany, přeji vám hodně štěstí
a úspěchů. Ve škole se snažte a nezlobte. (Marek)

Tome V., už od začátku jsem věděl, že budeš ši-
kovný kluk, který bude mít samé jedničky a bude
také vtipný a milý. Moc jsem si to s tebou užil
a vždycky jsem se těšil, až tě zase uvidím. Přeji ti
hodně štěstí ve vyšších ročnících a ať ti to jde pořád
tak skvěle. Tome L., první měsíc sis se mnou ne-
chtěl moc povídat, ale potom jsme se už bavili. Na-
konec s tebou byla velká sranda. Doufám, že budeš
nadále šikovný tak, jak jsi a budeš mít pořád samé
jedničky a hlavně nezlob. (Filip)

Sárinko a Terezko, máte před sebou 8 let na zá-
kladní škole. Kromě legrace vás čeká také spousta
dřiny, ale jste moc šikovné a já věřím, že to hravě
zvládnete. I když se vám teď zdá, že to bude ještě
hodně dlouhá doba, ty roky velmi rychle utečou.
A až budete odcházet, bude se vám jistě stýskat
tak, jako teď mně. Přeji vám hodně růžové, mnoho
krásných obrázků, spoustu úspěchů a hromadu
hezkých známek. Hlavně se věnujte tomu, co vás
baví, protože to je klíč ke štěstí. Bude mi po vás
smutno, ale určitě se ještě někdy potkáme. Mám
vás moc ráda a doufám, že na mě nezapomenete.
Vím, že lepší prvňačky jsem si přát nemohla.

(Daniela)

Ahoj Jirko, strávili jsme spolu hodně času, ale
ne vždy jsme si úplně rozuměli. Přesto ti přeji
hodně štěstí v dalších letech. Milá Terezo, od za-
čátku jsem tě vnímal jako šikovné a samostatné
děvče. Věřím, že budeš mít úspěch. (Martin)

Kristýnko, Verunko a Vojtíku, je tu konec škol-
ního roku, a proto se s vámi musím rozloučit. Jsem
moc ráda, že jsem mohla být vaším andílkem. Jste
moc šikovné, hodné a chytré děti, po kterých se mi
bude moc moc stýskat. Čeká vás na škole ještě dal-
ších 8 let tak doufám, že si je pořádně užijete. Přeji
vám hodně štěstí a úspěchu jak ve škole, tak i v ži-
votě. Doufám, že se ještě někdy setkáme. S pozdra-
vem váš andílek. (Nikola)

Vanesko a Karolínko, jste hodné a chytré holky.
Doufám, že se vám bude dařit dobře a budete sbí-
rat jedničky. Hodně štěstí holky, budete mi moc
chybět. (Aneta)

Milá Eliško a Maruško, jsem moc ráda, že jsem
vás potkala a měla šanci s vámi strávit celý rok. Eli-
ško, ty jsi takový andílek a ďáblík v jednom. Vůbec

se nestydíš, ale to je dobře. Maruško, ty jsi takový
tichý andílek. Jsi moc hodná a milá. Oběma vám
přeji, ať si základní školu pořádně užijete a až
někdy budete andílci, tak si na mě možná vzpome-
nete. (Áďa)

Šimone, jsi v pohodě kluk. Doufám, že se budeš
mít na škole v Mokré dobře a budeš mít co nejvíce
jedniček. O kamarády nouzi nemáš, ale občas je
trochu i zlobíš. Tak je nezlob tolik, aby neutekli. xD
Adame, jsi hodný a starostlivý kluk. Pokaždé když
jsem za tebou přišel, ses vzorně chystal na hodinu,
tak ať ti to vydrží. Ať se ti daří ve škole a ve všech
ostatních věcech. Fotbal ti šel moc dobře, tak
u něho vydrž a třeba z tebe vyroste fotbalista. xD

(Mates)

Barčo, doufám, že sis první rok na základní škole
užila, skamarádila se s ostatními. Slyšel jsem, že
jsi občas zlobila, ale věřím, že za pár let už tak moc
zlobit nebudeš. Jinak mě to s tebou moc bavilo
a chci, aby se ti v příštích osmi letech dařilo. Lu-
kášku, doufám, že sis první rok na základní škole
užil, s někým ses seznámil a nezlobil učitelé. Sice
ses se mnou moc nebavil, ale jinak jsi byl v po-
hodě. Tak si to v příštích osmi letech užij a ať máš
samé jedničky. (Jenda)

Esterko a Honzíku, doufám, že jste tento váš
první rok ve škole zvládli. Omlouvám se, že jsem
se za vámi moc nestavoval, ale i tak doufám, že jste
si ho užili a přeji vám hodně štěstí do dalšího roku.
Já teď půjdu na střední školu a vás tu čeká ještě
osm let. Tak se hlavně dobře učte a poslouchejte
učitele, ať máte dobré známky a ať z vás mají vaši
rodiče radost. Tímto se s vámi loučím a přeji vám
hodně štěstí i do dalších let. (Marek)

Markétko, moje milá malá princezno, jsi moc ši-
kovná a umíš krásně malovat! Přála bych ti, aby si
byla ve škole vždy šťastná a spokojená. Milá Ma-
ruško, jsi moc šikovná malá rošťačka! Přála bych
ti, aby se ti ve škole vždy líbilo a měla jsi tu
spoustu kamarádů. (Peťa)

Maxíku, jsi moc hodný a šikovný chlapeček. Ve
škole ti to jde dobře a věřím, že ti to takhle půjde
i dál. Mám tě moc rád. (Tomáš)

Milá Verunko a Anetko, buďte nadále tak ši-
kovné, jak jste, a škola pro vás bude hračka. Přeji
vám hodně úspěchů a dobrých zážitků do vašich
dalších školních let. (Honza)

Sabina Neveselá 4. B

Michaela Kr‰ková 4. B

Antonie Stfielcová 4. B
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deváťáci

kam na dovolenou

Už je to devět let, co spolu chodíme do
tohoto „blázince“, devět let, co z nás uči-
telé šílí, devět let, co se vídáme skoro
každý den… Právě v první třídě to všechno
začalo. Už je to dávno, co jsme byli stydliví
prvňáčci a rozbrečeli se pokaždé, když nám
do žákovské vletěla dvojka. Všichni jsme
se rychle seznámili, naučili se číst, psát
a počítat. 

Ve druhé třídě nás čekala naše úplně
první škola v přírodě, kterou si jistě všichni
moc užili. V páté třídě jsme jeli do Prahy.
A čekal nás druhý stupeň, který utekl asi
nejrychleji, zejména devátá třída. Loučíme

se po mnoha letech, kdy jsme se denně
potkávali na chodbách a obědvali spolu ve
školní jídelně. Spousta zážitků, které jsme
zažili na výletech, školách přírodě, lyžá-
cích, v Bludišti, ale především ve třídě, zů-
stanou už jen v našich vzpomínkách.
Chceme se také rozloučit s některými žáky
z vedlejších tříd, kteří pro nás hodně zna-
menali. A také nesmíme zapomenout na
všechny naše učitele, zejména našeho

pana učitele třídního. Právě oni nás toho
spoustu naučili, a to nejen z hlediska
učení. Děkujeme jim za to, že vynaložili
maximální úsilí, aby nás připravili na další
roky studia. Pro mnohé z nás bude těžké
se rozloučit. Na tuto třídu jen tak nezapo-
meneme. Přesto pamatujme, že něco krás-
ného končí, aby mohlo něco ještě
krásnějšího začít.

(Se slzami v očích 9. A)

Dostálová Petra - SŠ umění a designu
a VOŠ , Design interiéru

Hejl Filip - SŠ Charbulova,  Hotelnictví
Horký Richard - SŠ - Centrum odborné pří-

pravy technické Uherský Brod, Technik –
puškař

Hradil Tomáš - SŠ technická a ekonomická
Olomoucká, Mechanik elektrotechnik

Klímová Aneta - SPŠ stavební Brno, Geo-
dézie a katastr nemovitostí

Klučková Lucie - SOŠ MORAVA Řehořova,
Sociální činnost

Kocourek Jan - ISŠ automobilní Brno, Me-
chanik opravář motorových vozidel

Kocourková Zdeňka - Gymnázium Matyáše
Lercha

Křešťák Jan - SPŠ a VOŠ Sokolská, Strojí-
renství

Kříž Jan Marek - SŠ technická a ekono-
mická Olomoucká, Mechanik elektro-
technik

Kuncová Nikola - Střední zdravotnická
škola Jaselská, Zdravotnický asistent

Ondrůšková Adéla - Cyrilometodějské
gymnázium a SOŠ, Pedagogické lyceum

Pavlíček Michal - SŠ elektrotechnická
a energetická Sokolnice, Mechanik elek-
trotechnik

Pejřilová Zuzana - Střední zdravotnická
škola a VOŠ, Masér sportovní a rekon-
diční

Petráš Vítek - SPŠ a VOŠ Sokolská, Strojí-
renství

Šulc Marek - SŠ technická a ekonomická
Olomoucká , Informační technologie

Vojtěchovský Martin - SŠ technická a eko-
nomická Olomoucká, Mechanik elektro-
technik

Zimanová Daniela - Cyrilometodějské gym-
názium a SOŠ,  Pedagogické lyceum

Zouhar Matyáš - SPŠ a VOŠ Sokolská, Stro-
jírenství

Zouharová Anežka - Církevní střední zdra-
votnická škola Grohova, Zdravotnický
asistent
Všem přejeme, ať se jim v nových ústa-

vech daří. Šiřte dobré jméno naší školy,
„děcka“. No a nebo alespoň nedělejte
 ostudu.-)

Loučíme se také s Monikou Kocourko-
vou, která byla z páté třídy přijata na Gym-
názium Šlapanice a Natálií Malotovou,
která byla ze sedmé třídy přijata na Gym-
názium Křenová. Mějte se fajn, holky.-)

KAM POKRAČUJÍ NAŠI

ROZLOUČENÍ 9.A

Pfiedtanãení deváÈákÛ

Praha – Tereza Krãková 5. A

Daniela Zimanová 9. A ZdeÀka Kocourková 9. A Adéla OndrÛ‰ková 9. A

Adam Bene‰ 6. A
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PARLAMENT

Tak, a jsme zase na konci přátelé. Na
konci dalšího čísla Školního půlročníku.
Na konci dalšího školního roku. A na za-
čátku dalších prázdnin. Tak ať se vám
dlouze  vlečou a moc rychle neutečou. Pře-
jeme spoustu krásných prožitků a pozitiv-
ních zážitků všem, kteří se pročetli až sem.

Za všechny a všem hezký nejen dnešní
den přeje

Jana Kubáňová a Jarmila Hořavová

ZÁVĚREM

V týdnu od 4. do 8. června probíhala
v naší jídelně soutěž Jíme zdravě. Každý,
kdo si objednal zdravé jídlo, mohl vyplnit
kartičku a zúčastnit se slosování
o mnoho krásných cen. Komise pěti par-
lamenťáků vylosovala po skončení akce
21 šťastných výherců a předala ceny.

Mohli jsme si pochutnat na těchto
zdravých specialitách, nebo je alespoň
ochutnat.-): bulgur s kuřecím masem, ze-
leninou a fazolovými lusky (pondělí), ze-
leninový karbanátek s červenou čočkou
a bramborovou kaší (úterý), drůbeží ri-
zoto se zeleninou a cizrnou (středa), ve-
přová sekaná s ovesnými vločkami
a bramborem (čtvrtek), dušený špenát,
moravský vrabec a celozrnný knedlík

Dostali jsme nabídku navštívit místní ob-
líbený podnik Mezi Stromy. Nadělili jsme si
tuto moc příjemnou akcičku jako odměnu
za organizaci jarního kola sběru. To probí-

halo podle nových pravidel a s novou
váhou. Mezi Stromy nás kromě velmi mi-
lého personálu čekala vynikající domácí
bezinková a malinová limonáda, ochut-

návka minipohárů a domácích vaflí. Za
možnost nahlédnout pod pokličku tako-
véto provozovny moc děkujeme a přejeme
všem Mezi Stromy, ať se dílo daří.

(pátek). Jako zákusek se podávaly napří-
klad chia semínka s jogurtem nebo já-
hlový dezert s malinami. 

Zdravou variantu jídla si objednalo
v pondělí 230 strávníků (180 odevzdaných
lístečků – 161 strávníkům chutnalo, 19 ne),
v úterý 240 (162 odevzdaných lístečků –
100x chutnalo, 62x ne), ve středu 160 (157
odevzdaných lístečků – 148 x chutnalo, 9x
ne), ve čtvrtek 230 (201 odevzdaných lís-
tečků – 180x chutnalo, 21x ne) a v patek
260 (210 odevzdaných lístečků – 174x
chutnalo, 36x ne). Největším konkurentem
zdravého jídla byl, jak vidíte, středeční
smažený kuřecí řízek s bramborovým sa-
látem.-). No a objednané zdravé jídlo vět-
šině chutnalo ohoo. Mňam. 

JÍME ZDRAVĚ

SETKÁNÍ S NOVINÁŘEM A SPISOVATELKOU

LETOŠNÍ PARLAMENŤÁCI

Do Mediatéky v Morké zavítá snad každý
žák naší školy alespoň jednou do roka. Ať už
se jedná o divadelní představení, různé

přednášky či prezentaci absolventských
prací deváťáků, je nám tento sál k dispozici.
A tentokrát se stal svědkem hned dvojího
setkání. Objektem toho prvního byl novinář,
reportér a moderátor Jan Moláček, který
o své práci a zkušenostech vyprávěl žákům
druhého stupně v rámci projektového vy-
učování Mediální výchova.

Druhou osobností, se kterou se setkaly
jak některé děti z prvního, tak z druhého
stupně, byla úspěšná česká spisovatelka
knih pro děti i dospělé, Petra Braunová. Její

Mezi Stromy

besedy měly u žáků velký úspěch, dokázala
vzbudit zájem o čtení, což dokládá množství
objednaných knih, které adresně všem po-
depsala. Tak uvidíme, koho v Mediatéce po-
tkáme po prázdninách.


