ZŠ Mokrá-Horákov
aneb nasaď si roušku

Tak letos nás nezavřeli
ani při COVID-vlně, která se přehnala
na podzim naší školou. A jsme rádi. Ten
„chybějící“ rok nás letos dohání všude
možně. Ale bojujeme, jak se dá. Tak si
nejen o tom pojďte přečíst. Servírujeme
vám tradičních 16 áčtyřkových porcí…

Co se v tomto čísle dočtete?
Navzdory přetrvávající nepřízni osudu jsme stihli, co se alespoň trochu dalo.
Deváťáci vyjeli na zářiový cyklo-vodák. Žákovský parlament zorganizoval
knižní bazar, soutěž ve sběru starého papíru, navštívil paní starostku, rozjel
sběr víček a plechovek
a začal se nově scházet
každé úterý v průchodu do jídelny. Zapojili
jsme se do druhého ročníku projektu Pomáháme spolu
mimo školu. Na začátku roku žáci navrhli,
schválili a zorganizovali akci Halloweenské trsáníčko, které se nakonec stejně jako
předvánoční ples nepodařilo uskutečnit.
Nad Valentýnským trsáníčkem visí otazník.
A jak to dopadne s předtančením deváťáků na školním plese a s plesem celkově,
těžko odhadovat. Naše naděje se upírají
k Čarodějnému trsáníčku, které by snad
někdy v dubnu mohlo klapnout. No uvidíme. Z šedesáti žáků prvního stupně se stali
agenti Dobronauti. Žáci třetích a čtvrtých
tříd zahájili plavecký výcvik. I když tomu
do poslední chvíle skoro nikdo nevěřil,
uskutečnily se dva lyžařské výcvikové kurzy. Předvánoční Paprsek a povánoční Dolní
Morava. Téma básnické soutěže Kdybych
měl stroj času se docela chytlo. Z Vincenta je chlap a ve škole docela bojuje. Stejně
jako někteří z nás. Pod palbu našich vše-
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tečných otázek se tentokrát dostaly paní
uklízečky. Už si skoro nepamatujeme, jaké
to bylo bez testování a roušek. Ale věříme,
že třetí rok s covidem celospolečenskou situaci zpřehlední a stabilizuje.
Co je dál nového?
Tradičně nějaký ten comeback. Z mateřské se vrátily p. uč. Ivana Němcová a p. uč.
Eliška Celnarová (paní učitelka Konrádová
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V dnešní době plné testování, očkování, pozitivity vs. negativity se zapomíná
na podstatnou věc – NA NAŠI DUŠI. Je
důležité pečovat o osobní pohodu a duševní zdraví. A PROTO:
• Dělejme, co nás baví a těší
• Obklopujme se lidmi, se kterými je nám
dobře
• Každý den si udělejme radost nějakou
drobností
• Hýbejme se i odpočívejme
• Věnujme pozornost tomu, jak se cítíme
• Povinnosti a úkoly si dávkujme
• Nebojme se říci si o podporu a povzbuzení
• Nestyďme se požádat o pomoc
• A hlavně – nebuďme na problémy sami!
Za tým ,,psycho“(logické) podpory

Jana Pospíšilová

Co náš Vincent?
Celnarovi 25. 6. 2021

se totiž stihla na mateřské ještě vdát.-).
Cestu zpátky k nám našla i paní učitelka
Marika Jančálková. Máme nového pana
učitele češtiny a němčiny Miloše Vojtěcha.
Se zkratkou Voj je třetí. Paní učitelku Ivanu
Cholkovou vystřídala paní učitelka Ivana
Sedláčková. V družině vystřídala vychovatelku Radku Veselou (vdala se a odstěhovala) Jana Strejčková. Školní klub opouští
vychovatelka Anna Nantlová („Milé děti,
jsem moc ráda, že jsem tu s vámi mohla
být. Bylo mi s vámi prima. Určitě se ještě
uvidíme. Mějte se fajn a ať se vám daří co
nejlépe.“) Přibyly nám paní asistentky, Eliška Vepřková a Eva Tomíčková. Češtináři mají
nový kabinet a nad posledními dvěma retro
cool kabinety se stahují mračna všeobecné
modernizace. Kabinet školní psycholožky
se přestěhoval do klidu spojovací chodby
do jídelny a na dveřích nabízí k odnesení
domů spoustu potřebných věcí. Sebedůvěru, klid, energii, svobodu a podobně. Učebny v nové přístavbě zahájily provoz na plné
obrátky. Když to jde, nevynecháme jedinou
možnost vyjet někam na exkurzi, vyrazit
na výlet nebo zorganizovat nějakou soutěž. Dva deskohráčské týmy se v jurtě pod
vedením paní učitelky Kartusové a paní
Tesařové připravují na turnaj v deskových
a logických hrách. Kroužků máme ve škole
letos nepočítaně. Ve školní jídelně si nově
můžete za 17 Kč objednat svačinku. Paní kuchařka Jana Strmisková odešla řídit kamion
a vystřídala ji paní Lenka Novotná. A paní
učitelka Kubáňová si na začátku roku pořídila do kabinetu rybičku.-)

Drahá Mokrá!
Jak se máte? Doufám, že jste ve své zemi
v pohodě se všemi svými blízkými. V naší
zemi se lidé věnují práci na poli a se dřevem, aby obstarali věci na další sezonu.
V naší škole máme teď prázdniny. Jsme teď
doma a pomáháme rodičům s domácími
pracemi, jako chování dobytka, nošení vody
a chození na farmu. Ve volném čase rád čtu
příběhové knihy s kamarády, abych se zlepšil. Na mojí střední škole čas uplynul a já
jsem si ve zkoušce nevedl příliš dobře. Ale
slibuji, že příště budu těžce pracovat, abych
se příště při skládání zkoušek zlepšil. V našem domově jsme šťastní za vaši pomoc
od té doby, co jsem začal studovat. Modlíme
se k Bohu, abyste se vy všichni měli dobře.
Váš Vincent Opondo  (překlad Pavel, 9.A)

Vincent trochu vyrostl
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Půlrok v naší třídě opět live

letos nás naštěstí ještě nezavřeli
Tak jde čas v 1.A…

Ani jsme se nenadáli a už jsme seděli
v lavicích třídy 1.A. Postupně se učíme číst,
psát i počítat. A co se nám ve škole nejvíc
líbí? Sabina: Nejvíc se mi líbí, že se toho
hodně naučíme. Rose: Mně se nejvíc líbí
počítání. Karina: Mám ráda výtvarnou výchovu a matematiku. Kateřina: Mně se nejvíc líbí výtvarka a písanka. Dominik: Mně se
nejvíc líbí centra a vlastně úplně všechno.
Maria Anna: Já mám nejraději tělocvik. Šimon: Mně se nejvíc líbí výtvarka a centra.
Dominik: Mně se líbí, že je škola zábavná, a chodím sem moc rád. Lucie: Mně se
líbí, že mám hodně kamarádů a mám ráda
všechny předměty. Petr: Mně se líbí skoro
všechno, ale nejvíc slabikář, matematika
a také paní učitelka. Michaela: Mně se líbí
kamarádi a matematika. Agáta: Mně se líbí
výtvarná výchova a psaní do písanky. Kristýna: Já mám nejraději čtení. Daniel: Mně se
líbí výtvarná výchova a rád počítám na číselné ose. Adam: Mně se líbí paní učitelka,
písanka a slabikář. Vojtěch: Mně se líbí paní
učitelka a vlastně úplně všechno. Patricia:
Mně se líbí tělocvik a matematika. (děti ze
třídy 1.A)

se mi líbí (Maty). Já mám nejraději pěvecký
sbor, líbí se mi písničky, které tam zpíváme (Gretka). Ráda dělám pokusy a objevy
(Natálka). Mně se líbí prvouka, protože se
učíme o zvířátkách (Elli). Já mám ráda ranní
kruh, když si povídáme (Leonka). Mně se líbilo, jak jsme čichali ke koření, a mám ráda
prvouku a gymnastiku (Amélka). Za mě je
nejlepší tělocvik a gymnastika (Lucka).

Druhácká sušička

První půlrok ve škole…

Ani jsme se nenadáli a dostaneme své
první vysvědčení! Krom normální výuky se
učíme v centrech aktivit, kde musíme spolupracovat a přicházet na věci sami. Centra
jsou vždy tematicky zaměřená. nejoblíbenějším centrem bývá centrum Pokusy a objevy, kde jsme vážili a porovnávali jablka,
škrábali mrkev, zjišťovali jsme, proč svíčka
pod malou skleničkou zhasne rychleji než
pod velkou nádobou, podle čichu jsme
poznávali různá koření a mnoho dalšího.
A co že se nám ve škole nejvíc líbí? Mám
rád přestávky, když hrajeme hru Túry Můry
(Ríša). Baví mě tělocvik a centra (Nicol). Překvapilo mě, že se ve škole jen neučíme, ale
i vyrábíme různé věci (Naty). Matematika

Škola je... 3.B
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Plavci

Mám ráda dny, kdy pracujeme v centrech
(Amálka). Mně se ve škole líbí gymnastika
a tanečky, prvouka a tělocvik (Ester). Nejvíc
se mi ve škole líbí to, že má brácha třídu
vedle mě (Verča). Vikimu, Tomovi a Domčovi se líbí výtvarka, Jeník má rád matematiku. (1.B)

Půlrok očima dětí z druhé A

Můj školní rok byl skvělý a nejvíc mě bavila besídka. Potěšilo mě, když jsme zpívali
u stromečku. Překvapilo mě, že jsem na besídce dostala tolik dárečků. (Anetka B). Bavilo mě rozdávání dárečků. Potěšilo mě, že
se Pavel zlepšil a překvapilo, že ještě covid
neskončil. (Honzík). Bavil mě nejvíc tělák
a potěšil dárek (Maty). Mě bavilo, když jsme
spolupracovali, a potěšilo, když jsme pracovali. (Paťa) Nejvíc mě bavil tělocvik a matematika, potěšilo náboženství a inspirovala tabule. Překvapil mě koberec a líbilo
se mi povídat s Ondrou, Matym a Kubou.
(Míša) Nejvíc mě bavil tělocvik a potěšil
den deskových her. Inspirovala mě paní
učitelka a líbilo se mi, že mě naučila abecedu. (Pavlík) Můj půlrok byl šťastný. Nejvíc
mě bavily hodiny a školní výlet. Potěšily
dobré známky. Inspirovalo malování. Překvapila mě paní učitelka a líbil se mi sbor.
(Kiki) Bavil mě tělák. (Denis) Bavil mě tělocvik a fotbal. Potěšily vždy molekuly. (Dan)
Ve škole mě nejvíc bavilo počítání. Potěšilo zpívání u stromečku. Inspiroval trenér
z basketu. Překvapilo mě, že tu mám hodně
kamarádů a líbilo se mi psaní. (Natálka) Ba-

vilo mě být v družině. Líbilo se mi, že říká
paní učitelka vtipy. Nic mě nepřekvapilo. Líbilo se mi dostat se do klubu zelená brambora. (Hyneček) Líbil se mi a bavil mě tělák
a výtvarka. (Hermínka) Nejvíc se mi líbilo,
když jsme byli na školním výletě. Potěšilo
mě bobování. (Maty) Matika a tělocvik mě
nejvíc bavil. Potěšilo mě bobování. (Domča)
Líbil se mi tělocvik, výtvarka, matematika,
prvouka, český jazyk a přestávky. (Kája) Bavil mě nejvíc tělocvik. Potěšilo mě, že vedle
mě sedí Michal. Líbil se mi den deskovek
a inspiroval celý rok. (Ondra) Bylo to super. Bavil mě tělák, výtvarka a matematika,
hlavně geometrie. Překvapilo mě bobování.
Líbilo se mi, když jsme si předávali dárečky.
(Markétka) Bavila mě matematika. Potěšila
mě paní učitelka. (Adélka) Bavila mě výtvarka. Potěší mě, když dostávám jedničky.
Inspirovala mě paní učitelka. Překvapily mě
dárky, co mi daly holky. Líbil se mi školní
výlet. (Anetka) Nejvíc mě bavila výtvarka.
Potěšily mě závorky v matice. Líbilo se mi
zpívání u stromečku. (Adélka)
A JAKÉ MÁME PŘÁNÍ DO ROKU 2022?
Abychom… Nemuseli na online. Nenosili
roušky. Šli do kina. Nebyla matika. Nebyla
nemoc. Byli zdraví a nic se nestalo. Žádnou
školu, ale školku. Máma mi koupila pistol.
Nebyl covid. Měli hodiny plavání. Byl neviditelný. (2.A)

Druháci v akci!

KONEČNĚ! Prázdniny skončily a my už
jsme se těšili do školy. Zajímalo nás, jaká
bude nová paní učitelka, ale hlavně jsme se
těšili na kamarády. S novou paní učitelkou
Eliškou jsme se blíže seznámili na škole
v přírodě v Jedovnicích, kam jsme jeli i s 2.A.
S novou paní učitelkou přišlo i spoustu nových věcí. Máme nový předmět – angličtinu,
naučili jsme se plnit služby, vytvářet vlastní
portfolia, také v hodinách zónujeme a plníme různé zajímavé úkoly, za které pak dostáváme razítka do pasu. Za razítka sbíráme
zvířátka ze ZOO a lepíme si je na proužky,
které máme vystavené ve třídě. V říjnu
nás čekala další příjemná změna – přibyla
ŠKOLNÍ PŮLROČNÍK
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Myšlenková mapa, 2.B

Sledujeme pečlivě své okolí a jsme připraveni využít své schopnosti a rady, které
jsme se naučili. Vždy, když vidíme někoho
v nesnázích, pokusíme se mu pomoct. Jak
nás můžete poznat? Někteří z nás hrdě
nosí odznak Dobronauta, jiní ale pracují
v utajení. Navíc aktuálně procházíme výcvikem plaveckým. Každý týden jezdíme
do vyškovského aquaparku. Moc nás to
baví a na pátky se těšíme. (Ivona Štorková
a žáci 3.A)

Půlrok v různých kolejích

Konečně sníh, 3.B

nám do třídy nová paní asistentka Eliška,
takže už jsme měli ve třídě Elišky dvě, to
jen tak někdo nemá! Během podzimu jsme
se zúčastnili projektu Život stromů, přijelo
za námi i planetárium a začali jsme se těšit na první sníh a vánoční atmosféru. Tu
odstartoval příchod Mikuláše s čerty a anděly a pověšení adventního kalendáře. Je
nás přesně 24! V každém políčku nás kromě
dobroty čekal i tajný dobrý skutek, který
jsme měli za úkol splnit do Vánoc. HURÁÁ!
První sníh! Toho se muselo hned využít
a vyrazili jsme bobovat a stavět sněhuláky, to bylo SUPER. Vánoce se blížily a i my
ve třídě jsme byli naladěni na tu správnou
vánoční atmosféru. Poslední týden jsme
měli Den deskových her, vánoční besídku,
rozdali jsme si dárečky a zazpívali vánoční
koledy. Moc se těšíme, co nás čeká v dalším
školním půlroce. Ve školce nás strašili, že
ve škole je to peklo! Teď už víme, že to není
tak úplně pravda a platí heslo: „Jaké si to
uděláš, takové to máš!“ (2.B)

Z třeťáků Dobronauti

Po tříměsíčním každotýdenním výcviku
jsme všichni získali hodnost Agentů v pohotovosti, kteří mohou jednat samostatně.

Na Martina v bílém, 3.B
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Konečně jsme se zase setkali ve škole.
Vidíme všechno růžově. Na začátku školního roku nás Moudrý klobouk rozdělil
do různých kolejí, které se nazývají Letospár, Vlkomágin, Zlatolet a Moudrovír.
Opakovali jsme učivo 2. třídy, naučili jsme
se násobilku 6–9, učíme se vyjmenovaná
slova. V říjnu jsme slavili Halloween. Chodili jsme v maskách. Na sv. Martina jsme se
oblékli do bílého a koulovali jsme se papírovými koulemi v tělocvičně. Začali jsme
chodit na plavání a poznali nové učitele. Jeden den, když jsme jeli na plavání, byli před
školou Mikuláš, čerti a andělé. Za písničku
jsme dostali perníčky. Na Vánoce jsme si
ve třídě ozdobili stromeček a udělali radost
dárečky a hrami. (3.B)

Co se dělo ve 4.A

Hned v září jsme navštívili mokerskou
knihovnu. V září a v říjnu jsme jezdili na dopravní hřiště do Řečkovic. V tomto školním
roce pokračujeme v plavání ve Vyškově.
Tělocvik nás bavil díky hrám s profesionálním tělocvikářem. Před Vánocemi jsme
si udělali vánoční besídku s programem,
cukrovím a milými dárky. Hráli jsme hry
jako Městečko Palermo, elektriku, židličkovanou. Zkrátka, bylo nám dobře. (třída 4.A)

Konečně akce, akce, akce

Když jsme jako třída dávali dohromady
prožité akce za těch pár měsíců, sami jsme
byli překvapeni: dopravka, plavání, planetko, Fantoška. Jednou budeme pravděpodobně všeumělové. :-) Mimo tyto super
akce jsme si uspořádali i několik třídních,

např. Halloween v kostýmech, dokončení
krokovýzvy (ano, opravdu jsme překonali
dalších 5 951 kilometrů a dorazili do Londýna), svatomartinskou koulovačku ve třídě (pouhé 3 minuty nám bohatě stačily). Tři
měsíce nás Agent 008 provázel programem
Dobronauti. A jak to dopadlo? Už i my jsme
Dobronauti. Sice některým z nás ještě chybí to správné chování, ale dobrou myšlenku
jsme si z misí určitě odnesli. A když hodní nebudeme? Tak můžeme zapomenout
na naše oblíbené hodiny za odměnu. Ale
my se vážně snažíme, aktivně se zapojujeme do sběru papíru (byli jsme druzí),
nosíme pravidelně plechovky a víčka, staráme se o našeho šneka Hlínu (který je
teď na zimním odpočinku) a většina z nás
plnila někdy hodně náročné adventní šifry,
abychom si ukrátili to čekání na vánoční
besídku, ale už je to tu. (4.B)

Letem světem půlrokem v 5. A

Co všechno jsme kromě učení zažili
v 1. pololetí? Bylo toho opravdu hodně!
A hlavně jsme rádi, že jsme byli ve škole
a ne doma u počítače… Někteří z nás se
zúčastnili Mokerského běhu, atletických
závodů, florbalového turnaje, zapojili
jsme se do sběru starého papíru a byli
jsme úspěšní! Navštívili jsme obecní
a Mahenovu knihovnu. Ke Dni stromů
jsme vytvořili pěkné skupinové práce
(Duchy stromů), 2x jsme vánočně tvořili
s Fantázií, proběhla mikulášská nadílka.
Také proběhlo třídní kolo recitační soutěže a do školního kola jsme vybrali čtyři
nejlepší třídní recitátory. Před Vánocemi
jsme si udělali ve třídě ochutnávku cukroví, zahráli stolní hry a nadělili dárečky.
Celý 1. stupeň si společně zazpíval u stromečku. Po třech měsících dobronautských
aktivit jsou z nás všech Dobronauti, kteří
ví, jak se správně zachovat a dokážou pomoci ostatním v určitých nelehkých situacích. Po Vánocích jsme se vydali do planetária, proběhlo školní kolo recitační
a pěvecké soutěže a po vysvědčení celý 1.
stupeň pojede do kina Olympia. Ve třídě
rádi pracujeme ve dvojicích nebo skupinách. Celým školním rokem nás provází
hra Putujeme po Evropě, ve které za aktivitu, pomoc a dobrovolné úkoly sbíráme

Halloween v 3.B
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razítka a za ně pak „pořizujeme“ evropské
památky. Nejúspěšnější sběratelé budou
na konci roku odměněni. Příliš se nám nepodařilo „rozjet“ naplánovanou týmovku
Cestovní kancelář – často totiž kvůli nemoci nebo karanténě chyběli do společných aktivit členové týmů a nebylo možné
úspěšně plnit úkoly pro skupiny. Tak třeba budeme ve 2. pololetí méně chybět…a
týmy budou kompletní. Teď už se všichni
těšíme, co zajímavého nás čeká ve druhém pololetí. (5.A)

Zuzana

Jednou nohou na druhém stupni

5. třída je pro nás celkem velká změna,
je to jako být jednou nohou na 2. stupni.
Máme novou třídní učitelku, paní Markusovou, se kterou nám to moc klape, a stihli
jsme s ní oslavit i její narozeniny. Máme
taky spoustu nových učitelů a vzájemně
si na sebe zvykáme. Stihli jsme navštívit
dopravní hřiště, prozkoumat Mahenovu
knihovnu a splnila se nám i cesta do Planetária v Brně. Před pololetními prázdninami
bychom měli jet do kina. Už se moc těšíme!
Covid už nás moc netrápil a užili jsme si
společně přípravu na Vánoce! (za 5.B Lucie
a Marie)

5.A + 5.B = 6. třída

V novém školním roce se naše dvě třídy
spojily v jednu a místo 6.A a 6.B jsme 6.tř.
První den školy jsme se přesunuli na modré schodiště do učebny zeměpisu. Asi tak
týden po začátku školního roku jsme jeli
na adaptační pobyt a všem se moc líbil.
Kdyř jsme přijeli, tak jsme se začali seznamovat s tím, jak to na druhém stupni chodí.
Také jsme se začali seznamovat i s učebnami, ve kterých jsme se na prvním stupni neučili. A s novými učiteli. Přibyly nám další

Ocenění všem lyžařům

čtyři nové předměty, a to zeměpis, dějepis,
výchova k občanství a fyzika. V pracovkách
jsme začali vytvářet nové výrobky v dílnách. (za 6. tř. Zara)

Naše třída a jednorožec

Na začátku roku nás strašili, jak bude
sedmička peklo. Za nějakou dobu jsme
zjistili, že to není tak hrozné. Sedmý
ročník má lepší i horší stránky.
V prosinci jsme oslavili narozeniny
třídního učitele a my jsme si pro něj
připravili ,,malé překvapení“. Všichni
jsme se složili na roztomilého jednorožce v téměř životní velikosti. Zabalili
jsme ho do zrcadlového papíru, který
jsme z pěti stran potřpytkovali. Šestá
strana připomínala zrcadlo, na kterém
byl citát: „Stáří se projevuje v zrcadle,
ne na vás.“ Náš třídní měl z dárku
obrovskou radost, která ho neopustila ani ve chvíli, kdy vezl jednorožce
autobusem domů a málem za něj musel platit jízdné, protože to v první moment vypadalo, že převáží velkého psa.
(za 7.A Nela)

Přežili jsme

Za tento rok naše ynteligentní třída
nebyla na žádné akci (kromě lyžáku),
což znamená, že budeme chytřejší

Anna, 6. tř.
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než všichni, co někde byli. Na vysvědčení
nikdo nebude mít horší známku než pětku
a to je úspěch. Bohudík se nedávají šestky,
ale kdyby jo, tak jich máme někteří plno.
Ve třídě jsme všichni velcí kamarádi. Jsme
velmi jedineční, protože máme šatnu pod
schodištěm, dvě rozbité houby na tabuli
a nemáme zrcadlo. Jsme rádi, že je půl roku
za námi, a doufáme, že druhá půlka uběhne
ještě rychleji. (za 7.B Bára)

Jak jsme (skoro) nikam nejeli

Když jsme si na začátku osmé třídy vyprávěli, na co se těšíme a čeho se obáváme, většina z nás měla strach z nových
předmětů, němčiny a chemie, a také ze
změny učitele z matematiky. Po čtvrt roce
jsme na jedné z třídnických hodin bilancovali a zjistili, že naše obavy byly zbytečné.
Chemie nás baví, němčina taky není žádná
hrůza a s matematikou se většina z nás
také vypořádala. Vyhráli jsme sběr starého
papíru! Moc jsme se těšili, že tento školní
rok bude po delší době zase plný akcí. Taky
jsme měli naplánováno leccos. Zvládla se
ale jen školní akce Fakescape. Divadlo jsme
zrušili, knihovnu jsme zrušili, Halloweenské trsáníčko jakbysmet, do poslední
chvíle jsme se báli, že nám zruší i hory. Ale
podařilo se a na Paprsek jsme se vypravili.
Sice ne celá třída, ale dvanáct z nás si užilo
bezva lyžovačku. A po návratu třídní vánoční den a pak Vánoce.
Naši třídu taky postihl týden karantény.
Učili jsme se on-line, ale těch pár dnů se
dalo vydržet. Jsme rádi, že můžeme být
ve škole. Nejen kvůli učení, ale i kvůli kamarádům a legraci, kterou ve třídě zažiŠKOLNÍ PŮLROČNÍK

Půlrok v naší třídě opět live
jeme. Hlavně o volných hodinách se toho
stihne. Jen to někdy někteří z nás přeženou
třeba na kolotoči a pak se do školy na odpolední hodinu vrací celí zelení. Žák X musel dokonce s brčálovou barvou v obličeji
odejít na záchod v doprovodu žáka Y, který
byl jen o odstín světlejší. Když se dlouho
nevraceli, mírně nervózní učitelka vyslala žáka zdravé barvy ke kontrole. Po jeho
návratu jsme se dozvěděli: „X zvrací, už
po třetí.“ Učitelka: „A žák Y?“ Odpověď: „Tak
ten se jen tak dívá.“ Po bouřlivém smíchu
jsme ale byli rádi, že se spolužáci vrátili již
s růžovými tvářemi. (8.A)

Půlrok v 8.B

Byl zajímavý, občas složitý, občas únavný, ale občas i zábavný. Všichni jsme sice
rádi, že jsme se konečně vrátili do školy,
ale přináší to s sebou jisté problémy. Jelikož jsme minulý a předminulý rok strávili
většinu času domácí výukou, tak to pro nás
nebylo jednoduché. S osmým ročníkem
nám přibylo více učení a obecně více školy.
Přibyly nám taky dva nové předměty, chemie a němčina, se kterými se většina z nás
vypořádala docela dobře. Bohužel kvůli
situaci ve světě jsme nemohli na některé
výlety a školní akce. Některé se však konaly
a z toho máme opravdu velkou radost. Náš
pan třídní učitel nás vzal na kluziště, kde
jsme si to opravdu užili, hráli jsme různé
zábavné hry a hlavně si perfektně zabruslili. Potom jsme se vydali do města, kde
jsme si dali oběd a měli rozchod. Druhým
výletem byl lyžařský kurz, počasí nám sice

nepřálo, ale i tak jsme si výborně zalyžovali, celkově se sblížili a opravdu moc si to
užili. Tohle byl první půlrok v naší třídě a už
se těšíme, jaké zážitky nás čekají v tom druhém. (za 8.B David)

Držte nám palce

Půlrok v 9.A byl zábavný. Nejdříve jsme se
v září jako celek účastnili vodáckého kurzu
ve Veselí nad Lužnicí. A později jsme se já
a Joel ještě vypravili do Jeseníků na chatu
Paprsek, abychom se zúčastnili i kurzu lyžařského. Bohužel na nás ve třídě začíná
doléhat stres. A to v podobě jak plánování
své budoucnosti na středních školách, tak
samozřejmě i ve formě samotné přípravy
na přijímací zkoušky. Ale věřím, že společně vše zvládneme a na tuhle školu nám
zůstanou velice pěkné vzpomínky. Tak nám
držte palce. (Marek, 9.A)

Naše poslední první pololetí

Přijímačky jsou za dveřmi a každý den
nám to připomínají. Každičký den slyšíme
něco jako: „Měli byste se víc učit, s takovou
to nezvládnete.“ Myslím, že už to učitelům
leze na mozek víc než nám. První školní
den byl naším posledním prvním dnem
na této škole. Poprvé jsme měli možnost
pořádně poznat své prvňáčky. A následující
dny jsme naposledy dostali učebnice. Hned
třetí týden jsme jeli na cyklo-vodák. Nějaká
část třídy jela na kolo a ten zbytek na vodu.
Nejlepší ze všeho byla diskotéka. Na školních výletech diskotéky nebývají moc dob-

ré. Spíš se tam pouští písničky a lidé si jen
povídají, ale tentokrát to bylo jiné. Bylo to
úplně jiné. Všichni tancovali, až se kemp
otřásal. Jako vyvrcholení večera udělali
p. uč. Markus, p. uč. Kováčik a Bob zvedačku jako z Hříšného tance. Byla to dokonce
i taková romantika. Po návratu do nás zase
začali hustit školu, pomalu jsme se seznamovali s novými učiteli a začínali psát první
testy. V polovině října proběhl sběr starého
papíru. Nám tyto soutěže nikdy moc nešly,
a tak se nám nikdy nepodařilo vyhrát. Moc
nás to netrápilo. Na konci října jsme neslyšeli nejen to, že jsou přijímačky za dveřmi,
ale i to, že bychom se měli konečně probudit, že musíme pohnout. V listopadu
se objevil covid i u nás ve třídě. Bylo nás
docela dost, a tak jsme měli online školu.
Naštěstí jsme to všichni přežili a jsme živí
a zdraví. V prosinci chtěli všichni učitelé
dohánět věci, co nestihli kvůli naší karanténě. A na začátku proběhli dlouho očekávání čerti. Hrozně jsme si je užili, dokonce
nás i paní učitelka Šotnarová pochválila
za to, že jsme neudělali žádný nepořádek.
A pokud jo, tak jsme ho krásně uklidili. Ani
paní uklízečky nenadávaly. Následovalo
další dohánění a pak jsme měli třídní besídku. Rozdali jsme si dárky a domluvili se,
že strávíme zbytek dne se svými prvňáčky.
Ukázali jsme jim naši třídu, dali jim dárky
a šli jsme si hrát do jejich třídy. V lednu nás
čeká honění dobrých známek, abychom
měli co nejlepší průměry na naše vysněné
školy, a pak už se budeme soustředit jenom na přijímačky. (Barbora, 9.B)

NOVÉ HÁDANKY ANEB HORŠÍ NEŽ ZÁHADA HLAVOLAMU?

VYHODNOCENÍ HÁDANEK Z 28. čísla
Co označuje?

Co je tohle?

Četli jste pozorně?

leden 2022

V akci „testy 400 týdně“ pokračujeme s pár přestávkami
dál a dál a doufáme v jednočárkové varianty. Obrázek najdete na dveřích pana školníka Zdeňka Šmerdy. Akce mléko a ovoce do škol pokračuje, ale melouny moc často nechodí. A je to možná dobře, aspoň nejsou naházené pod
okny za školou, aha. Žádný nadšený fyzikář se ke svému
výtvoru nepřihlásil, škoda. A před pár lety to není nikdo
jiný než paní družinářka Alena Drahotská.
Hádej, kdo je autorem nesignovaných ilustrací.-)
Ztráty a nálezy. Kdo ztratil mobilní telefon nebo sportovní hodinky, ať se o ně přihlásí v kabinetě dějepisu.

Kdo je to
před pár lety?

Kdo je tohle?

Cenné ztráty a nálezy – k vyzvednutí v kabinetě dějepisu

Poznejte, co je tohle...

A co je tohle?
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Den stromů

Myšlenka slavit Den stromů vznikla už
v polovině 19. století ve Spojených státech,
konkrétně v Nebrasce. Tamější krajina byla
přibližně před 150 lety popisována jako
krajina „bez stromů“. Až jeden z prvních
osadníků v této oblasti začal v okolí svého
domu pěstovat různé druhy stromů, keřů
a květin. Povoláním však nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních novin
v tomto americkém státě. A právě noviny
využil k tomu, aby vyzval své spoluobčany
k následování jeho příkladu. K pěstování
stromů. Svým nadšením dokázal strhnout

Den stromů, 3.A

velké množství lidí a zrodil se tak Den stromů. S nápadem vytvořit velkou výstavu
u vchodu do naší školy k oslavě tohoto dne
přišla a oslovila třídní učitele paní asistentka Lucie Ilgnerová. Naše třída vytvořila
společně jeden strom ve čtyřech ročních
obdobích. Pracovali jsme ve skupinách
a bavilo nás to. (Ivona Štorková a žáci 3.A)

4.A opět v knihovně

V září jsme šli jako třída do knihovny, kde
nám paní knihovnice ukázala, kde se nachází jaké knížky a jak se máme v knihovně
orientovat. Bylo tam spoustu nádherných
knih od románů po dětské. Podle titulu
nebo obalu jsme skládali knižní domino. Nakonec jsme si mohli i nějakou půjčit. Podruhé jsme navštívili knižní bazar,
tam jsme si prohlíželi knihy. Mohli jsme
si je za symbolický peníz koupit. Tím jsme
podpořili našeho adoptovaného Vincenta.
V knihovně se nám moc líbilo. Doufám, že
se tam ještě jednou půjdeme podívat –
bylo to suprový. (Alice, 4.A)

První školní černo-růžový den

tetám, strejdům, pánům domovníkům atd.,
prostě všem, kteří nás podpořili a neodolali našemu dotírání, aby aspoň nějaké to kilo
přispěli a pomohli nám. Nyní nezbývá nic
jiného než pilně sbírat na jarní kolo. (100%
sběrači ze 4.B)

Návštěva Knihovny Jiřího Mahena
a program Lovci informací

Naše třída se první říjnový pátek vydala do Mahenovy knihovny v Brně. Po celou
dobu programu s názvem Lovci informací
se nám věnovaly tři lektorky. Cílem bylo
pomocí různých úkolů odhalit šifru a pak
najít ztracenou knihu. Pracovali jsme
ve skupinách. Vyhledávali jsme například
autory a tituly knih přímo v knihovně v policích, snažili jsme se pořádně orientovat
v oddělení knih pro mládež nebo jsme vyhledávali nejrůznější informace v online
katalogu na počítačích. Aby byly skupiny
úspěšné, museli jsme spolupracovat, naslouchat si, pozorně číst zadání, radit se
a pomáhat si. Nakonec se nám s malou
pomocí lektorek podařilo ztracenou knihu
najít. Paní lektorky nás pochválily za aktivitu a spolupráci. My jsme si „výlet“ do Brna,

program v knihovně a také návštěvu rychlého občerstvení na náměstí opravdu užili!
(Lovci informací z 5.A)

Dopravní hřiště

V září a začátkem října jsme se vypravili
do Řečkovic na dopravní hřiště. Autobus
nás, celý pátý ročník, dovezl na zastávku a od ní už to bylo kousek. Jedna třída
odešla řešit pracovní listy a druhá šla rovnou na to. Nejprve jsme s instruktorem
procházeli křižovatky a vysvětlovali si důležité dopravní situace, poté jsme si rozebrali pořadová čísla, kola a mohli vyrazit.
Jízdy na křižovatkách i jízdy zručnosti nám
šly dobře, občas nás instruktor upozornil
na nějaký ten přestupek, ale nakonec jsme
jako škola dostali velkou pochvalu. V říjnu,
při druhé návštěvě, jsme dostali kartičku
„Malý cyklista“. Moc se nám tam líbilo. Byla
to zábava i s naší paní asistentkou a novou
třídní učitelkou Markusovou. (za cyklisty
z 5.B Viktorie Ventová)

Adaptační pobyt plný zábavy

Ráno se většina žáků z naší třídy sešla
před školou, pak jsme nasedli na autobus

Sbíráš ty i já

Kdo je tady nejlepší, kdo se všemi zatočí? Letos to byla 8.A, ale my jsme byli hned
v závěsu. 95,5 % naší třídy se zúčastnilo, to
už je pěkné číslo. A třeba se ještě navýší.
Poděkování patří nejen nám žákům, ale
také našim rodičům, dědečkům, babičkám,

Sbírám rád, a je to na mně doufám znát
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Adapťák, 6. třída
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Loď 6. třídy

směr vlakové nádraží Brno a poté přesedli na vlak, který měl namířeno do Blanska.
Cestou jsme se zastavili v cukrárně Severka
na zmrzlinu a jiné sladkosti a pak jsme dalších x kilometrů pokračovali na rekreační
zařízení Vyhlídka. Jakmile jsme si rozdělili
pokoje a vybalili věci, šli jsme každý namalovat obrázek, na kterém mělo být napsané
naše jméno a kolem něho obrázky toho,
co rádi děláme. Jak všichni měli obrázek
hotový, tak jsme šli hrát seznamovací hry.
Poté jsme si své obrázky všichni vzájemně
představili. Svůj obrázek představil i pan
učitel Markus a dozvěděli jsme se, že má
rád punčochy, rajskou polévku a operu. Odpoledne jsme si pak zahráli kvíz o panu učiteli Markusovi a o paní asistentce Civínové.
Dozvěděli jsme se například, že pan učitel
Markus je devátým Františkem v rodině
a že paní asistentka nepoužívá make-up.
Poté jsme se odebrali na terasu na rohlík
se salámem. Za nejzábavnější hru za celý
adapťák (s holkama máme dojem, že skoro všichni) považují „krupici“ (jamajský
Baseball). Kluci si za trest museli zaběhat
s paní učitelkou Kubáňovou a samozřejmě
byli tací, kteří se k nim připojili dobrovolně. Všichni nakonec nebrali běh jako trest,
ale jako zábavu a aktivní odpočinek. Večer
u táboráku jsme opékali špekáčky a někteří jablka, mrkve nebo maršmelouny. U táboráku jsme si také zahráli hru městečko
Palermo. Jídlo nám všem chutnalo. (napsali
šesťačky Natka, Zara, Valča a Anička)

Fičák na lyžích

Na začátek je potřeba říct, že se z lyžáku
všichni vrátili živí a víceméně zdraví. PAPRSEK: Když jsme přijeli na místo čekal nás
velkej, prudkej a nekonečnej kopec. Když
jsme se konečně dobelhali nahoru, šli jsme
se ubytovat. No, to radši na úvod stačí, teď
faily. Jednomu anonimousovi se utrhla
podrážka z bot na běžky. Nebo jiný anonimous nevěděl, jak se na běžkách zatáčí,

Pohled třídám a třídním

Lyžaři

tak to napral do stromku. (legenda praví, že
se tam válí dodnes …Jestli ho teda někdo
nezvedl.) A naše lyžařské výkony radši nebudu komentovat. Jo a na cestě zpět jsme
se krásně, elegantně a úžasně pozvraceli.
DOLNÍ MORAVA: První a druhý den jen pršelo. Sníh byl na prd. No a to je radši vše, tak
s bohem. Ve středu začalo sněžit. (Viki 7.B)

Prima News ze 7.A

Na začátku školního roku nám náš třídní
učitel Chomča sdělil: „Tento rok zavedeme
TŘÍDNÍ OBČASNÍK plný novinek.” O pár týdnů později jsme společně vymysleli a odhlasovali nejlepší název. Několik žáků bylo
zvoleno, aby psali tyto noviny. V 1. čísle se
nejspíš objeví rozhovory s oslavenci a novinky ze sportu. (Natka, 7.A)

knihotoč počtvrté

Vzpomínka na Paprsek, Marcela, 7.B
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Co se týče knižního bazaru, tento rok
se nám i přes ne příliš příznivé podmínky podařilo tuhle každoroční akci udržet.
Od pondělí do čtvrtka jsme se my žáci
scházeli v odpoledních hodinách v mokerské knihově, přičemž každý den obsadila
knihovnu jiná skupina parlamenťáků z druhého stupně. Do školy opět lidi nosili kni-

hy, a tak jsme měli na bazaru knih opravdu
hodně. Celkově jsme vybrali tradičně dost
slušnou částku – téměř 10.000 Kč. Myslím, že nás to všechny bavilo, peníze jsou
na dobrou věc a ještě jsme prodali knihy,
které by běžně někomu trčely zbytečně
doma, nebo by je vyhodil. Takhle mají další
využití a někdo si je může s radostí přečíst.
Jsme rádi, že vše vyšlo tak, jak mělo, a budeme se na vás těšit i příště. (Zuzka, 8.A)

Nově zavedená akce HALLOWEENKSÉ
TRSÁNÍČKO zrušena!

Jelikož minulý rok kvůli covidu neproběhly žádné taneční akce, tak se Žákovský
parlament rozhodl pořádat novou akci ,,
ŠKOLNÍ PŮLROČNÍK
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události, komentáře
by školní výlet měl obsahovat. Na kolech
byla hromadná srážka, na vodě se spousta lidí vyklopila (včetně pánů učitelů:). Jeden den jsme měli výlet a jak jsme dorazili
na místo, mohli jsme se podívat do obchodů, nebo se jít najíst. Jiný den jsme měli
možnost jet zpátky do kempu na vodě proti
proudu. Pár odvážných se rozhodlo, že to
zkusí. Všichni nakonec do kempu dojeli,
většina v mokrém oblečení, ale dojeli. Diskotéku jsme si pořádně užili. Zatancovali
jsme si, a dokonce jsme měli možnost vidět
zvedačku v podání učitelů. Podle mě každý
dojel domů alespoň s jedním modrákem,
ale co by to bylo za pořádný výlet bez lehkého zranění, že? (Natálie, 9.B)

Jaké je to být andělem
Tak tak to nevyšlo, ach jo

Halloweenské trsáníčko“ jako náhradu
za chybějící plesy. Trsáníčko se mělo konat
v úterý 26. října. Mělo být pro druhý stupeň
a hlavně pro bývalé deváťáky, kteří o plesy
přišli. Přípravy na trsáníčko probíhaly sice
rychle, ale pečlivě. Ti, co nebyli očkovaní, se
museli otestovat. Testy se podařilo sehnat.
Deváťáci byli pozváni, občerstvení také zajištěno a druhý stupeň se už nemohl dočkat.
V tom se covidová opatření změnila a celou
akci ze dne na den zrušila. V pátek před trsáníčkem byla narychlo o velké přestávce
svolána schůzka Žákovského parlamentu.
Tam jsme se dozvěděli špatnou zprávu, že
se trsáníčko ruší. Parlamenťáci z druhého
stupně zprávu roznesli do svých tříd. I když
Halloweenské trsáníčko tenhle rok nevyšlo,
doufáme, že vyjde aspoň příští školní rok.
Vánoční ples se také nekonal, a proto všichni doufáme, že vyjde alespoň Valentýnské
trsáníčko. Děkujeme všem žákům za podporu. (za Žákovský parlament Julie z 8.B)

Ptáte se, jaké je to být andělem? Vidět
každodenní radost prvňáků, když vás vidí,
je prostě úžasné. Je neskutečné, jaké pouto si většina deváťáků za tak krátkou dobu
s prvňáčky vytvořila. O přestávkách si vždy
vyprávíme, co jsme ten den dělali, co nás
ještě čeká nebo hrajeme dohromady nějakou hru. První dny, kdy jsme se znali, byly
sice trošku zvláštní, ale za chvíli jsme si
na sebe všichni zvykli a teď se spolu bavíme, jako kdybychom se znali už něko-

ně plnými doušky. Všechno se brzy naučili
a teď, když už se blíží pololetí, ovládají bravurně pravidla společného soužití, snaží se
udržovat pořádek jak v šatně, tak ve třídě,
v jídelně už to jde také „jako po másle“,
rádi cvičí v tělocvičně a ze všeho nejraději vyrážejí ven, nejlépe do lesa, protože
je mezi nimi spousta nadšených badatelů a v lese je stále co objevovat. I druháci
pod vedením paní vychovatelky Drahotské
mají letos své vlastní oddělení, i když malá
část jich musela být přiřazena ke třeťákům,
protože děti ze druhých tříd tvoří nejpočetnější skupinu ve školní družině. Jsou velice kreativní a tvořiví, jejich nástěnka vždy
září na dálku, nenudí se ani minutu, když
zrovna netvoří, tak hrají hry jak ve třídě,
tak v tělocvičně, nebo vyráží na vycházky
po okolí či do lesa. Třetí oddělení tvořené
směsí druháků a třeťáků má od letošního
školního roku novou vychovatelku Janu
Strejčkovou. Kolektiv je sice hodně různorodý, ale i tak se daří vyrábět z papíru, hrát
deskové hry či pohybové hry v tělocvičně,
chodit na vycházky nebo na hřiště. Dětem
se také před Vánoci podařilo vyrobit přáníčka pro klienty hospice v Rajhradě. Je
velice důležité vést děti k tomu, že dělat
dobré skutky je správné, a to se povedlo.
Čtvrté oddělení, které je v podstatě dětským klubem, navštěvují děti ze třetích
a čtvrtých tříd. Rádi s vychovatelkou Annou
Nantlovou tvoří dle vlastní fantazie, baví je
hry v tělocvičně nebo fotbálek na hřišti, ale
i ten stolní ve třídě, a vládne tu celková pohoda. Všichni jsme si už také stačili maličko užít prvního sněhu, stavění sněhuláků,
bobování a koulování a snad nás paní zima
nezklame a budeme mít ještě příležitost se
pořádně vyřádit. (Za školní družinu vedoucí
vychovatelka Veronika Kršková)

Nejlepší cyklovodák

Dovolím si říct za celou devítku, že jsme si
ten týden v kempu všichni užili. Ještě před
odjezdem si každý vybral, jestli bude trávit
čas na kole, nebo na vodě. Měli jsme výlety,
diskotéku, závody, táborák a zkrátka vše, co

lik let. Dodnes si pamatuju svého anděla
a byl to ten nejlepší anděl, kterého jsem
si mohla přát. A tak věřím, že si na mě můj
prvňáček, třeba taky až bude v deváté třídě, v dobrém vzpomene. Naši prvňáci jsou
skvělí a moc přeju budoucím deváťákům,
aby měli taky tak skvělé a hodné prvňáčky,
jako máme teď my, a aby jim byli těmi nejlepšími anděly. (Anděl z 9.A Viola)

Zimní družina

Střípky ze školní družiny
a dětského klubu
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Školní rok 2021/22 jsme stejně jako loni
zahájili ve 4 odděleních v počtu přesahujícím 100 dětí. Co nás těší nejvíce, je fakt,
že družina funguje bez větších omezení
a nemusíme sedět doma zavření jako loni.
Po delší době vzniklo letos jedno oddělení
tvořené pouze prvňáčky, kterých je rovných
30, a podařilo se jim velice dobře utvořit
fungující kolektiv a užívají si pobyt v družileden 2022

Vánoční družina
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básnická soutěž

zájem O stroj času jste
neprojevili
Podzimní kolo naší tradiční básnické soutěže nabídlo téma Kdybych měl
stroj času. Svoji fantazii z řetězu pustilo téměř třicet autorek a autorů, jejichž práce se sešly pod rukama češtinářů. Nejvyšší účast zaznamenala třída
4.A, která i v minulých kolech soutěže
byla „nejúrodnější“. Zablýskla se tentokrát i 8.B, která to soutěže přispěla
několika povídkami a básněmi. I přes
nižší počet textů nebylo rozhodování ani tentokrát jednoduché. Někteří
se vydali do minulosti, aby navštívili určitá historická období, význačné
osobnosti či svoje vlastní předky, jiní
zamířili do budoucnosti, aby se dozvěděli, kdy už a jestli vůbec se zbavíme
roušek a jaké potomky budou jednou
mít. Všechny výtvory byly velmi hezké,
zajímavé a originální. Všem, kteří se
odhodlali, zasedli a zamyslili se nad
možností, jak by naložili se strojem
času a následně svoje myšlenky zpracovali na papír, patří velký dík. Vyhrát,
ale nemůže každý. Tady jsou tedy ti,
kteří oslovili porotu nejvíc.
1. místo
Kdybych měl stroj času
Klára, 8.B
Jako čtenář bych stroj času
užívala jako bránu.
Za pohody za nečasu
od večera zas až k ránu.
Každou noc bych zavítala
do měst z dávné doby,
pak bych krále provázela
na zvířecí hony.
Za šlechtičnu převlékla se
do plesové róby,
tančila na každém plese
s významnými rody.
Cestovala dny i noci
bez přestávky koňmo,
bez lenosti, bez nemoci,
klikatě i přímo.

2. místo
Kdybych měl stroj času…
Matěj, 4.A
Kdybych měl stroj času, podíval bych se do doby, kdy
vznikly Velatice, což je v roce
1288, kdy v českých zemích vládl král Václav II. Potom bych se
chtěl přenést do doby, kdy můj
dědeček s babičkou byli dětmi.
Tehdy byla hezčí příroda, protože se o ni lidé lépe starali
a nejezdila skoro žádná auta.
Po vesnicích se jezdilo s koňmi,
také se s nimi na polích oralo.
Chtěl bych si vyzkoušet, jak se
mlátilo obilí s fukarem. Také
by mě zajímalo, jak se zahradničilo bez používání postřiků
a chemie. Na závěr bych se přenesl na natáčení Cirkusu Humberto, Tří oříšků pro Popelku
a Krkonošských pohádek, protože to jsou moje nejoblíbenější televizní pořady.
3. místo
Stroj času
Ela, 6. třída
Věc, která nemá obdoby,
věc, která by byla vynálezem
naší doby.
O té já sním už dlouho,
o věci, která je pro mě
velkou touhou.
Bohužel však dobře vím,
že věci zpátky nevrátím,
možná tak kdybych měla
stroj času…
4. místo
Stroj času
Julie, 8.B
Kdybych měla stroj času,
uteču z toho chaosu.
Jen vědět, zda se vydat vpřed,
nebo do minulosti zpět.

Ruce, Nikol, 9.A

Jací jsou naši nejstarší, Michaela, 9.B

Kdybych měla stroj času,
použít jako únikovou trasu
a utéct daleko vpřed,
kde čeká jiný svět
Nebo utéct daleko zpátky,
mezi prince z pohádky.
A napsat si do poznámky
jak se žilo před pár pátky.
Život je však tady a teď,
tak dopředu hleď.
To bych pak žila
život bez stresu.
Proto, aby byl všude mír,

Viktorie, 5.B

Do budoucna nezavítám,
nechci totiž vědět,
jestli svoje děti poznám,
až mi bude sto let.
Nechci vědět, kdy kdo zemře,
kdy odejdou blízcí.
Nechci slyšet o své prohře
dřív než kostka hrací,
minulost se opakuje,
nehodlám ji měnit,
budoucnost tu stále bude,
jen se nechme překvapit.
Řiď se pravdou, tónem hlasu,
přítomnost je tady.
Přece jenom nač stroj času,
když tu máme knihy?
leden 2022
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básnická soutěž
prozkoumala bych vesmír.
Pomohla bych vědě, medicíně,
sociálnímu smíru,
toho bychom se dožili
pouze v míru.
I trapné chvilky, co jsem prožila,
nebo smutek, co jsem vyvolala…
S tímhle bych už navždy skončila.
Minulost i budoucnost
je v nás uložena,
cítím to jako moderní žena.
Tím končím svoje úvahy,
dívám se do hvězdné oblohy,
co už totiž člověk zmůže,
když ani věštecká koule nepomůže.
Jenže to byl jenom sen,
který uplynul rychle jako den.
A tak se zase s pochybnostmi
vracím do přítomnosti.
Takhle jsem prožila dnešní sen
a čekám na zítřejší krásný den.

5. místo
Kdybych měl stroj času…
Kryštof, 4.A
Myslím, tedy jsem. Člověk chtěl vždy sestrojit stroj času, ale jak mu dát energii a bude
vůbec fungovat? A kdyby fungoval, kam by se
ten člověk vydal? Já, kdybych měl stroj času,
vydal bych se do minulosti. Podíval bych se
do města Verdun. A proč tam? Protože bych
chtěl všem padlým vojákům položit na hrob
květinu. Pak bych se podíval na něco méně
smutného. Třeba jak člověk ochočil prvního
vlka a udělal si z něho kamaráda a pomocníka. A jaké mu asi dal jméno? A uměl ten
člověk vůbec mluvit? Taky bych chtěl mít
psa, dal bych mu jméno Luppa.
6. místo
Stroj času
Zuzana, 4.A
Kdybych měla stroj času, vrátila bych se

do minulosti a napravila bych své chyby.
Také bych chtěla ještě prožít chvíle, ve kterých jsem se cítila báječně. Ráda bych poznala své prababičky, pradědečky, pratety
a prastrýce, kteří žili dávno přede mnou.
Kdybych cestovala do budoucnosti, tak
bych chtěla vědět, co se bude dít a případně se tomu vyvarovat. Chtěla bych vědět,
jak budu vypadat, až budu větší. Také mě
napadá, že kdybych měla stroj času, mohla
bych se pořád vracet do minulosti a mít život nekonečný.
7. místo
Kdybych měl stroj času…
Radim, 4.A
Kdybych měl stroj času, chtěl bych vrátit
čas, aby se můj děda dostal dříve do nemocnice, bylo mu pomoci a aby neumřel.
Také bych si nechtěl zlomit zápěstí. Změnil
bych i to, aby se nerozšířil koronavirus.

jak se podle tebe cítí?
V kurzu výchova k občanství se nad
tím, jak se cítí lidé v různých situacích
zamýšlelo 155 žáků druhého stupně, výsledkem je 155 originálních prací šikovných mladých lidí… pro vás na ochutnávku vždy jedna vybraná anonymní práce
9. třída – 8. třída – 7. třída – 6. třída.
Žák, kterému samotest na covid-19
ve třídě ukáže „dvě čárky“. – Nebude vědět, co má dělat. A bude ve stresu, co mu
na to ostatní řeknou… Vystrašeně, možná
nervózně, má obavy… Bude si myslet, že
spolužáci budou na něj naštvaní, protože
kvůli němu budou muset zůstat doma… Má
strach, že se mu ostatní budou smát, nebo
že budou naštvaní, že musí do karantény.
Ale může taky být rád, že půjde
domů.
Žák, který se po prodělání covid-19 vrací do své třídy.
– Je rád, že konečně uvidí své
přátele, ale bude se bát, jak se
k němu budou chovat… Šťastně
a natěšeně… Bude si myslet, že
si z něj bude každý dělat srandu…Asi se bojí, jestli má všechno hotové a dodělané, a bojí
se, že mu učitelé nachystají
hodně testů na dodělání, takže
bude ve stresu. Nebo se těší.
Majitel kavárny, který nemůže vpustit své známé oblíbené
zákazníky. – Bude naštvaný a bude se cítit ublíženě…
Smutně a zklamaně, ale těší se
na příští shledání… Bojí se, že
až budou kavárny znovu otevřené, tak už nebude mít tolik
zákazníků, jako měl předtím…
Je naštvaný. Čeká na lepší zprávy a doufá, že bude líp třeba se
situace uklidní a opatření se
rozvolní a on bude moci zase
pustit své zákazníky.
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Neočkovaný člověk hospitalizovaný
v nemocnici s covid-19. – „Třeba by mi to
očkování pomohlo,“ pomyslí si. Bude se
bát… Nervózně, má obavy a strach, uvědomuje si vlastní chyby, kvůli kterým se dostal do této situace… Nebude se cítit úplně
komfortně, protože se bude bát… Možná
má výčitky, že se nenechal očkovat a bojuje s nemocí.
Očkovaný člověk hospitalizovaný v nemocnici s covid-19. – Bude si myslet, že
očkování je k ničemu a bude se taky bát…
Nervózně, má obavy a strach, uvědomuje
si závažnost situace… Nebude mít takové
obavy, že zemře… Asi si myslí, že očkování
nepomáhá a že to bylo k ničemu.
Lékař po noční na jednotce intenzivní

péče. – Unaveně… Ztrhaně, těší se na odpočinek, ale obává se další směny… Bude
se cítit velmi vyčerpaně… Je unavený, doufá, že zítřejší směna bude lepší a už se mu
i třeba nechce chodit do práce.
Zdravotní sestra, které během směny
zemřelo několik pacientů. – Bude si říkat,
že když šla do zdravotnictví, tak si nemyslela, že to bude tak strašný. A možná bude
mít deprese… smutně a unaveně, možná
cítí vlastní vinu… Nebude se cítit vůbec
dobře, protože si na sebe bude brát vinu
za smrt několika pacientů… Pokud je v práci nová, možná bude mít strach, co přijde
zítra. Pokud je ale v práci už dlouho, tak
na to bude připravená, že prostě lidé odcházejí a přicházejí.
Člověk, který pravděpodobně nakazil nemocí covid-19 své
rodiče. – Provinile a bude doufat, že to přežijí. Pokud bude
mít sourozence, tak si myslí, že
mu to budou vyčítat… zoufale
a smutně, ví o vlastní chybě
a chce ji napravit (pomoct rodičům, jak to jen jde)… Bude se
bát, aby kvůli němu jeho rodiče
nezemřeli… bude si na to dávat pozor, víc dodržovat vládní
nařízení a má strach o zdraví
svých rodičů.
Sociální pracovnice, která se
nechce očkovat a musí opustit
svoji práci. – Bude naštvaná,
protože to mělo být nepovinný. Tak proč musí jít na očkování, jestli chce svoji práci?...
Naštvaně a smutně… Bude si
myslet, že ji berou všichni jako
podřazenou…. Je jí líto, že musí
opustit práci, a určitě hodně
přemýšlí nad možností nechat
se očkovat.
Ministr zdravotnictví. – Bude
zmatený a už nebude vědět,
ŠKOLNÍ PŮLROČNÍK

jak se podle tebe cítí?

jaké opatření vydat, aby chránil lidi, ale
zároveň jim neublížil… Unaveně a ztrhaně,
možná se cítí zodpovědný za úmrtí… Necítí
se vůbec dobře, protože většina lidí za to,
co se stalo, hází všechnu vinu na něj… Nechce, aby lidi měli v opatřeních zmatek.
Chce to udělat líp než ten předešlý, ale zároveň potřebuje, aby lidi ta opatření dodržovali, což není lehké. Doufá, že se co nejvíc
lidí nechá naočkovat.
Neočkovaný člověk, který nemůže
na svatbu svému nejlepšímu kamarádovi.
– Bude naštvaný, protože to mělo být nepovinný, tak proč musí jít na očkování, jestli chce jít na svatbu?... Nešťastně, smutně
a naštvaně… Je velmi smutný, protože ví, že
už to nikdy nezažije… Asi taky hodně uvažuje nad možností nechat se očkovat, je mu
líto, že na svatbu nemůže.
Astmatik, který musí trávit celý den
v práci v respirátoru. – Bude si říkat, že
to není fér, že kvůli těm nařízením se mu
ještě zhorší astma… Zoufale a naštvaně,
může být ale odhodlaný vytrvat… Bude se
cítit podrážděně a unaveně, protože se mu
bude blbě dýchat… Je už z toho unavený
a asi se mu nikam nechce. Každý den je pro
něj náročnější než pro lidi, co takový problém nemají.
Majitel farmaceutické firmy vyrábějící
vakcíny. – Podle mě si není jistý, jestli je
dobře, že to vyrábí, ale myslí si, že ano… Je
šťastný z pozitivního účinku vakcíny a výdělků…Bojí se, že když se něco pokazí, tak
vina půjde na něj…. Chce, aby jeho vakcína
byla účinná, aby ta jeho byla ta, po které
lidi nebudou mít takové vedlejší příznaky,
a doufá, že bude účinná i na jiné mutace.
Člověk, který se dobrovolně rozhodl neočkovat. – Nebude si jistý, jestli je to správně, ale myslí si, že jo, a nenechá se nikým
zastavit… Odhodlaně i nervózně, neví, jak
to půjde do budoucna… Cítí se sebevědomě, ale ví, že se jednou bude muset očkovat… Mají pocit, že nechtějí, aby je někdo
do něčeho nutil.
leden 2022

Člověk, který věří, že jedinou cestou
z pandemie je povinné očkování. – Může
být naštvaný na ty, kdo se nechtějí očkovat… Odhodlaně a nadějně, snaží se šířit
myšlenku očkování dál… Cítí se sebevědomě, protože si myslí, že to, co dělá, je správné… Doufá, že jeho úvaha je správná.

ním neubližovat… může nám to pomoct
zlepšit jiným náladu… můžeme pak projevit
empatii a pomoct ostatním, v tomto případě si uvědomíme závažnost celé situace…
dělá nás to lidmi…

Jak se v této době cítíš ty? Jsem rád, že
jsem naočkovaný, ale taky si nejsem jistý,
jestli to je dobře. Cítím se trochu zmateně…
Mám obavy o budoucnost, věřím, že časem
se covid vyřeší, ale bojím se, co všechno
budeme muset ještě vytrpět. Jakožto introverta mě karanténa zas tolik nezasáhla
a možná to pro mě byla i výhoda, ale nedokážu si představit pocity lidí, kteří potřebují kontakt s ostatními, a denně se jim
ho nedostává… Tahle doba mě už docela
unavuje, ale snažím se ji nevnímat…. Určitě
to není nic příjemného, jsem z toho unavená, přijde mi, že každým dnem se situace
zhoršuje. Zároveň se ale snažím na to moc
nemyslet.

Pokus se definovat tyto pojmy:
RESPEKT: Že k někomu vzhlížíte a věříte
mu… Bereme na vědomí i ostatní lidi, vážíme si jejich názoru a posloucháme jejich
rady… Když dva lidé si nedovolí navzájem
ublížit… Je úcta k danému člověku, ohled
a uznání.
DEMOKRACIE: Člověk má svá práva a svobodu. Řídí to občané té země… Rozhodujeme kolektivně, každý řekne svůj názor
a společně vymyslíme řešení… Lidé mohou
svobodně volit své zástupce do státního
orgánu… Lidé rozhodují společně tak, aby
nikomu neublížili.
EMPATIE: Umět se vcítit do někoho jiného… Představíme si sebe v situaci jiných,
respektujeme jejich problémy, soukromí
a pohled na věc… Schopnost vstoupit myslí
do jiného člověka a vnímat jeho dané emoce… Schopnost vcítit se do jiného člověka
nebo alespoň si umět představit, čím si
prochází.

Je dobré přemýšlet o tom, jak se jiní lidé
cítí? ANO (156x) NE (3x)
Proč ANO? Protože si uvědomíme, jak
se ti lidí cítí, a třeba jsme na ně byli naštvaní a teď už nejsme, protože asi víme,
jak na tom jsou… je dobré znát jiný názor
a porovnat situaci…můžeš tak zjistit, jak
ostatním pomoct, nebo také jak jim ublížit…není správné myslet jen na sebe… jsme
každý jiný a přemýšlíme jinak… je to nutné,
jinak respektu nedocílíme… když se nebudeš zajímat o pocity druhých, nebudeš mít
kamarády… jsme v tom všichni společně…
jedině tak můžeme pochopit jejich obavy,
nálady, názory a strach… podívat se na situaci z jiného úhlu, pohledu může změnit
i náš názor a i na to máme každý právo…
pomůže nám to se chovat k ostatním líp…
svět není o jednom člověku… můžeme si
přece navzájem říct, co nás trápí a co bychom chtěli změnit… pomůže nám to ostat-

Proč NE? Mohl bych ostatní potom urazit.

Můžeš doplnit tvůj názor na tento úkol:
Nečekal jsem, že se budu nad tím tak moc
zamýšlet. Jeden z nejlepších úkolů, byla
bych ráda za podobné úlohy i v příštích
letech… Moc se mi na tomto úkolu líbí to,
že si každý vyzkouší zamyslet se, jak se každý člověk v dané situaci cítí…. Myslím si,
že takových úkolů by mělo být víc. Líbí se
mi to…Úkol byl pro mě docela těžký, ale
bavil mě… Úkol, nad kterým jsem strávila
spoustu času, ale nelituji toho… Úkol mě
bavil, protože mám rád, když na úkol můžu
odpovědět podle sebe a nikdo mi do toho
nekecá. Zajímavé, nad takovými věcmi bych
bez tohoto úkolu nepřemýšlela.
ŠKOLNÍ PŮLROČNÍK
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zeptejte se, na co chcete, já, na co chci, odpovím

Rozhovor s paními uklízečkami. Otázky dodali parlamenťáci.
za rozhovor a hlavně za jejich práci moc děkujeme!
1. Jak dlouho už uklízíte na chodbách
a ve třídách naší školy?
2. Co se vám na naší škole líbí?
3. Jaké jste si v dětství přála dělat zaměstnání? Jaká je vaše původní profese?
4. C
 o nejpodivnějšího jste kdy našla při
uklízení školy?
5. Máme ve škole hodně nepořádných
dětí?
6. Jak ráda trávíte svůj volný čas?
7. Koho si vážíte a proč?
8. Co vám ve škole dělá radost? Co vás
rozesměje?
9. Který předmět byl ve škole váš oblíbený a který naopak neoblíbený?
10. Váš vzkaz pro žáky školy?

Nejdéle u nás pracující „údržbářka podlahových krytin“:-)
Petra Pohlová
1. Nástup byl 1. října 2011, takže je to
přesně 10 let, 2 měsíce, 30 dní, 8 hodin,
16 minut a 24 vteřin.
2. Líbí se mi prostory naší školy
a také mě baví sledovat to, jak děti z naší obce (často mých
přátel a známých) rostou a dospívají.
3. Moc si to nepamatuji, ale bylo jich více.
Poslední, co si zvládnu vybavit, je ošetřovatel žiraf v ZOO (miluju žirafy :)). Jsem ale
vyučená jako pánská krejčová.
4. Těch věcí je spousta, některé z nich
jsou však nepublikovatelné. Vtipné bylo
například kolečko salámu na nástěnce
v biologii.
5. To asi ano, někdy je to náročné, jsou
ale i hezké/čisté dny. Nejspíš i záleží
na tom, jak jsou vedeny doma.
6. Ráda chodím do přírody s naší fenkou
jménem Rory. Jsem dost aktivní člověk, běhám, jezdím na kole, bruslím, lyžuji a podobně. Ráda se ale i vracím k šicímu stroji,
kde tvořím, nebo se věnuji práci na zahradě a kolem domu.
7. Asi mých rodičů, protože díky nim jsem
tady. Samozřejmě ale i mého muže a mých
dětí, protože ty jsou smyslem mého života.
8. Radost mi udělá, když mohu někomu
pomoci. Nejvíc jsem se ale nasmála s mojí
kolegyní Majkou Janků, která mi ale prchla
do důchodu. Ta mi tady hodně chybí. Rozesměje mě (naštěstí) často paní učitelka
Kubáňová.
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9. Měla jsem ráda biologii a moc jsem si
nerozuměla s matematikou.
10. Užívejte si života a přijímejte vše,
co vám přináší. Hodně se smějte, protože
smích sluší všem a nic nestojí. PS: Zvedejte
židle! :)

Lenka Remešová
1. Uklízím 2. stupeň (červené a modré
schodiště a většinu šaten s hlavní chodbou) už 4. rokem.
2. Modernizace.
3. Policistkou. Servírka a prodavačka
oděvů.
4. Asi dva roky zpět při utírání prachu
ve třídě jsem nadzvedla umělohmotný tvar,
ve kterém bylo schované vejce. Vrrr… nadělalo nepořádek…
5. Na mém úseku? A kdo není.
6. Procházky s pejsky. Jaro, léto, podzim,
zima nějakým sportem. Nejraději kolo, in-line brusle, lyžování, bruslení.

7. Každého, protože škola pak funguje,
jak má.
8. Že se najdou žáci, kteří jsou pořádní.
Úsměv na tváři mi udělá jednohlasný pozdrav od žáčků prvních tříd. Málokdo z druhého stupně mě pozdraví.
9. Tělocvik a závody s atletikou byly oblíbené a opak dějepis.
10. Buďte rádi nejen za tuto školu a její
modernizaci, ale i za učitele a važte si toho.
Jednou budete vzpomínat jako já, když
jsem do téhle školy chodila.
Dana Nekvapilová
1. Uklízím od 1. března 2018, takže necelé
4 roky.
2. Líbí se mi, že je barevná z venku i zevnitř a že je udržovaná, zrekonstruovaná.
3. Od mala jsem chtěla být prodavačkou.
Sice jsem se vyučila pánskou krejčovou, ale
prodavačkou jsem se přece jen na několik
let stala a bavilo mě to.-)
4. Ve třídě jsem našla zubní rovnátka,
v šatně velké trenýrky a v pisoáru byl „zapíchnutý“ banánek v čokoládě.
5. No, některé děti jsou hodně „nápadité“. Občas jsem nemile překvapená, co
vymyslí (převážně na záchodcích). Ale je
mi jasné, že uklízím ve škole, ne v muzeu,
takže si nestěžuji.
6. Mám ráda výlety do přírody, ráda jsem
se zvířátky na zahradě, Měli jsme 4 ovečky,
kozlíky, kačenky atd. Teď máme dvouletou
fenečku. Ráda chodím do kina a vyhledávám společnost.

7. Určitě si vážím pana ředitele, kterého
jsem neslyšela za ty roky zvýšit hlas. Řekla
bych, že skoro všichni zaměstnanci školy
jsou fajn, ráda je potkávám a není den, kdy
bychom se nezasmáli.
8. Radost mi určitě dělají malé děti, které
mě ve škole obejmou, nosí mi své obrázky,
volají na mě: „Tetóóó, dostala jsem jedničku.“ Na tyto děti se těším.
9. Oblíbený byl určitě tělocvik. Měla jsem
ráda volejbal a vybíjenou. Chodila jsem
i do baletu. Neoblíbená byla fyzika.
10. Vzkázala bych deváťákům, aby se dostali na školu, kterou si vybrali. A vzkaz pro
všechny: „S úsměvem jde všechno líp.“
Monika Hrůzová
1. Téměř jeden rok.
2. Líbí se mi kontakt s dětmi v družině,
jsou milé a rády si povídají o nových zážitcích. Dobré jídlo od našich kuchařek.
3. V dětství jsem chtěla být astronaut,
později učit ve školce. Bohužel mě to v důležitém období přešlo a mám hotelovou
školu.
4. Zatím nic zvláštního.
5. Neřekla bych, že hodně. Ale když už
někdo nepořádný je, tak to stojí za to.
6. Svůj volný čas trávím aktivním odpočinkem s rodinou. Lyžování, bruslení, v létě
kolo, tenis, plavání. A taky ráda lenoším.
A jezdím na hudební festivaly.
7. Vážím si pana ředitele, který se snaží
naši školu vylepšit, a řekla bych, že se mu
to daří.
8. Rozesměje mě dětská upřímnost
a přeřeky. Radost mi udělá každý, kdo si
váží naší práce.
9. Můj oblíbený předmět byl český jazyk a zeměpis. Neoblíbený asi matematika
a dějepis.
10. Choďte do školy rádi, jednou za to budete vděční. Až budete moci dělat to, co vás
bude bavit.
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Ježek – I. podzimní veršování 4.A
Ježek je jak jehelníček,
místo očí má pár sklíček.
Ježka máme všichni rádi,
jenom se nám špatně hladí.
(Veronika)
Ježku, ježku,
vylez z pelíšku,
jaro volá tě,
vylez po blátě.
Najdi si potravu,
ať nejsi o hladu.
Na podzim usni zas,
ať jaro přijde plné krás.
(Zuzana)
Kdo žije v listí celý rok?
Kdo v lese šustí sem a tam?
Je to ježek nebo vítr?
To ví jen les.
To ten les ví, že vítr to není,
že ježek to je.
Ten ježek pospíchá,
protože ví, že les za chvíli
bude zasněžený.
(Kryštof)

Alice

Sofie

Hříbky – II. podzimní veršování
4.A
Hříbku, hříbku, ukaž se mi,
neschovávej se mi v zemi.
Správný hřib se nebojí,
vystrč hlavu ze chvojí.
(Zuzana)
Hříbku, hříbku,
klobouk hnědý máš.
Za vlhkého počasí,
z mechu vylézáš.
(Zuzana)
Houby rostou v mechu,
hříbek chytil blechu,
ale to nic není,
jinak by dostal bebí.
Hříbci jsou rádi,
že jsou kamarádi.
Jednou šel ven,
ale to byl jenom sen.
(Amálie)

Co mi dala dopravní výchova

průkazku cyklisty… naučila jsem se hodně pravidel, jak jezdit… u neoznačené křižovatky platí pravidlo pravé ruky…
naučil jsem se nové dopravní značky, lépe ovládat kolo a uhýbat překážkám… měl jsem výborný pocit
z toho, že se mohu s kamarády učit
jezdit na kole… zaujalo mě nádherné dopravní hřiště… vím, že mám
bezpečněji jezdit na kole… naučila
jsem se chovat na kruháči a na křižovatkách… bavila mě jízda zručnosti… překvapilo mě, kolik toho
ještě nevím o dopravní výchově…
ježdění na kole je zábava… naučil
jsem se spoustu nových věcí, například značku Dej přednost v jízdě
nebo pravidlo pravé ruky… nejvíc
mě bavilo dopravní hřiště… naučila
jsem se poznávat značky a jezdit
podle nich… naučila jsem se objíždět překážky… naučila jsem se víc
ukazovat rukama… zaujaly mě semafory… už vím, kdy a komu dávat
přednost v jízdě… nejezdila jsem
špatně… hřiště v Řečkovicích bylo
skvělé a chodil tam i táta, když byl
malý… vím, že když objíždím překážku, musím se ohlédnout… z dopravní výchovy mám velmi dobrý
pocit… zaujalo mě, jak skvělá může
dopravní výchova být (4.A)

Koláž, 7.a

Tos nečekal?! – třídní
občasník 7.A

Martina, 7.A
leden 2022

Na konci minulého školního roku
jsme absolvovali vydařený týdenní
pobyt na Karlštejně. Letos přišel
pan učitel s návrhem, že bychom
se mohli na celý týden podívat
do Prahy a podívat se na místa,
kam se při běžných exkurzí člověk

nepodívá. Souhlasili jsme, a proto jsme přistoupili i na jednu z podmínek uspořádání
takového výletu – vedení třídního občasníku. Na začátku jsme se domluvili na názvu
i obsahu občasníku, a pak jsme se začali
učit v grafickém programu Canva, který můžeme zdarma využívat i pro jakoukoli další
činnost školní i mimoškolní. První číslo občasníku s názvem Tos nečekal?! obsahuje
reportáž z atletických závodů, informace
o volnočasových anketách některých spolužáků i rozhovory s narozeninovými oslavenci. V dalším čísle, které vyjde na začátku
února, se určitě objeví reportáže z obou
lyžařských výcviků i výběr podařených slohových prací z prvního pololetí.
redakční rada občasníku 7.A

Jak to bylo s Nanynkou?

V obou sedmých třídách jsme vyzkoušeli v rámci procvičování slohového útvaru
vypravování zodpovědět klíčovou otázku,
která trápí již několik generací těch, kteří
znají lidovou píseň Šla Nanynka do zelí.
Žáci si uvědomili, že se z písně nedozvěděli, proč šla Nanynka trhat zrovna lupení,
co provedla tak strašného, že jí Pepíček
rozšlapal košíček, ani to, jestli Pepíček
vzniklou škodu nahradil, nebo se dal radši
na vojnu a tam zahynul statečnou smrtí.
Kluci dostali za úkol psát vypravování
pohledem Pepíčka, děvčata pak pohledem
Nanynky. Slohové práce byly opravdu originální, posuďte sami z vybraných, redakčně
upravených, úryvků.
Ve vísce Zelenov se každoročně konala soutěž o nejlepší zelí. Pokaždé vyhrál
sedlák Brambora. Letos to však Nanynka
nehodlala dopustit. Měla v plánu postříkat
Bramborovo zelí něčím, co by mu zničilo
jeho skvělou chuť…
…Ukončila jsem hádku s Pepíčkem, který uznal, že mám pravdu a pomohl mi zelí
posbírat. Večer, když už jsem se chystala
spát, jsem nad odpolední událostí přemýšlela. Došlo mi, že jsem se nejen poučila, ale
že už nyní vím, jaké povolání bude pro mě
to pravé. Budu psycholožka.
Sobotní ráno jsem celá rozlámaná vstala a šla do kuchyně dát si něco dobrého.
Podívala jsem se do ledničky a s hrůzou
ŠKOLNÍ PŮLROČNÍK
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jsem zjistila, že mi někdo snědl můj oblíbený jogurt. „Matko, kde je můj jogurt?“
zeptala jsem se. „Pepíček ho spapal,“ odpověděla mi maminka. A dodala: „Běž si
natrhat zelí.“ Naštvaně jsem se podívala na bratra Pepu. Tak moc jsem po něm
chtěla hodit mandarinku, kdybych u sebe
nějakou měla…
…„No tak to si zaplatíš, kamaráde!“ seřvala jsem Pepíčka. „Proč bych to měl
platit?“ udiveně odvětil. „Možná proto, že
košíky nepadají z nebe. Myslíš si snad, že
jsme milionáři? Navíc tento košík je v naší
rodině už tři generace!“…
…Když jsem přišla k obchodu, rozplakala
jsem se. Měli totiž zavřeno. Sebrala jsem
se a šla zpátky domů, kde na mě čekal jen
prázdný špajz. Cestou jsem si všimla, že se
poblíž něco krásně zelená. Přišla jsem blíž
a vydechla jsem překvapením: „Vždyť je to
zelí!“. Rozhodla jsem si trochu toho zelí
natrhat. Tou dobou si hrál za keřem můj

úhlavní nepřítel Pepíček. Sotva mě uviděl,
jak trhám zelí, zašeptal pomstychtivě: „No
počkej, já ti to pěkně osladím!“…
…Jak už na to neměla Nanynka nervy, chytila Pepíčka za vlasy a dotáhla ho
za jeho rodiči. „Pepíček mi rozdupal košíček a vyhrožuje, že se dá na vojnu,“ napráskala Pepíčka. Jakmile to rodiče uslyšeli,
chytili Pepíčka silně za ruku, vtáhli ho dovnitř, Nanynce se omluvili a rychle zavřeli
dveře…
…Pepíček tedy Nanynce řekl, že se dá
na vojnu a tam, že po něm nebude moci vymáhat zaplacení košíčku. Nanynku to přivedlo do rozpaků, protože s takovou variantou nepočítala. Když Pepíček viděl, že je
z toho Nanynka celá špatná, nabídl jí usmíření. Nanynka však moc rozumu nepobrala
a utekla i s rozšlapaným košíčkem. A tak už
se nikdy v životě neviděli.
Tatínek Pepíček se zeptal svých dětí, jakou pohádku na dobrou noc chtějí slyšet.

„No přeci tu, jak jste se s maminkou poznali!“ zvolaly všechny děti…
…Slunce pomalu zapadá, ptáci se chystají k odpočinku a Pepík si říká: „Myslím, že
bych mohl jít už domů.“ Ještě než se vydal
směrem k domovu, počkal, jako vždycky,
za keřem blízko zahrádky. A vyplatilo se!
Žila byla jednou jedna chudá rodina, která bydlela na statku. Neměli skoro žádné
peníze, a tak kradli. Všem z rodiny to vyhovovalo, až na nejmladší dceru Aničku. Nerada kradla, protože jí to přišlo nečestné.
Anička nejčastěji kradla zeleninu. A protože
měli mít dnes k obědu vepřo, knedlo, zelo,
musela se Anička vypravit k sousedům,
kteří pěstovali zelí…
Byl chladný deštivý den a Pepíčkovi
zrovna skončilo školní vyučování. I když
pršelo, Pepíčkovi nic nebránilo v tom, aby
překročil práh dveří a vydal se skrz vesnici
do hustého temného lesa, aby zkontroloval
svůj záhonek se zelím…

Zima v akci

Ela, 6. tř.

Natálie, 6. tř.

Antonie, 6. tř.

Ela, 6. tř.

Valentýna, 6. tř.

Klára, 8.B

Všechna jména jsou krásná

Filip, 9.B

Michaela, 9.B

14

leden 2022

Kristýna, 9.B

Vojta, 9.B
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Zuzana

Podzim v barvách, 8.a

Moje životní cesta, 8.A

DÍLA NAŠICH

Kája

Sylva

Aneta

Lucie

Lukáš

Můj erb, 7.A, B

Martina, 7.A

Ester, 7.B

Natálie, 7.A

Veronika, 7.A

Veronika, 7.B

leden 2022

Nela, 7.A
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Žákovský parlament jede dál

LETOŠNÍ PARLAMENŤÁCI V AKCI
Nové parlamenťácké Motto: „Dochází
nám papír!…Tak hlavně že nám nedochází
nápady.-)“
Líbí se vám stezka bosou nohou na Skalce? Nám moc a z podzimní kontroly jsme
se vrátili docela příjemně překvapeni. Zub
času ji trošku nahlodal, ale jinak se drží statečně. I díky vaší pomoci. Na začátku roku

jsme dostali nabídku v projektu pokračovat. Hlasování dopadlo 24 pro/4 je mi to
jedno, tak letos jdeme opět do toho. Nějaké nápady jsme na celodenním podzimním
setkání už dohromady dali. V Mokerském
zpravodaji jsme uveřejnili krátkou anketu
o životě v obci (dostupná i v elektronické
podobě). V prosinci se uskutečnila beseda se starostkou, na které jsme jí mimo
jiné představili naše nápady. Paní učitelka
Kubáňová se účastnila jako přednášející
host semináře se studenty Pedagogické
fakulty MU v Brně, kde prezentovala naši
společnou práci a to, jak to u nás funguje.
Ambice
Geniální
Laskavost
Spolupráce

Bezva
Hustí
Moudrost
Tým

Cílevědomost
Chytrost
Nezávislost
Užiteční

Také jsme měli besedu s nadací Veronika
na téma FUNRAISING. Co to je a jestli se
nám podařilo fundraisingovou akci podporující další dobrý nápad na změnu v naší
obci realizovat, se dozvíte v jubilejním třicátém čísle.

Jestlipak víte, co je ALFABOX?

(tabulka 6x4 s písmeny abecedy, na základě které uvažujete o nějakém tématu)
A takhle vypadá ALFABOX Žákovského
parlamentu o Žákovském parlamentu.-)
Je vidět, že nám nechybí sebevědomí.
Nebo smysl pro humor?.-)
Důležití
Inteligenti
Optimismus
Vedoucí

Elita
Jistota
Práce
Zábava

Frajeři
Komunikace
Realisti
Žádoucí

PODPOŘ NAŠI FUNDRAISINGOVOU AKCI DARUJ TRIČKO – KUP SI TŘIČKO!

Práce se nebojíme

A myšlení taky ne

V jurtě jako doma

Kontejnerová četba

ZÁVĚREM

A jsme na konci. Zahájili jsme stručně,
zakončíme taky stručně. Buďte v klidu
a buďte tolerantní, přátelé.
Za všechny pro všechny toto gulášové
dílo z ingrediencí vámi dodaných navařily Jana Kubáňová a Jarmila Hořavová.
Zpravodaj najdete na webu:
Myšlenková mapa
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