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V tomto čísle nepřehlédněte: 
Jak se jim daří? – 26 
Jak to chodí v Irsku? – 29 
Jaký je podzimní čas – 31 

Jak jsme byli ve školce – 39 
Jak žije nomofobik? – 43 
Drobnosti kolem nás – 44 

 
Co přejí prvňáčci škole k 110. narozeninám? 

� Michal Stránský: Naší škole přeju, aby se v ní žáci dobře učili. Taky jí 
přeju, aby z nás měla radost. 
� Radim Hrdlička: Já jí přeju hodně štěstí, ať je zdravá a ať se nám v ní 
dobře učí. 
� Hana Hasníková: Mojí škole přeju jenom samé hodné děti. 
� Jakub Klimíček: Já přeju škole, ať je 
zdravá, ať už děti nemají vši. 
� Filip Zicha: Ať je pořád nejlepší škola 
na světě. 
� Adéla Přadková: Já jí chci popřát, aby 
byla zdravá, aby ji děti neničily, třeba 
aby neolupovaly zdi, nečmáraly po ní.  
� Lukáš Martinák: Ať má hodně štěstí, 
hodně dobrých kamarádů a ať se jí  
s námi líbí. 
 

Jak by mohla škola oslavit 110 let své existence? 
� velkou párty přes noc až do rána (Marie) 
� 110 dní volna jen žákům, učitelé se budou učit navzájem místo nás 
(Martin G.) 
� koupit konečně ty jezdící schody (Veronika) 
� ohňostroj někde na spodním patře (Eva) 
� ohňostrojem, cirkusovým představením (Vojtěch) 
� ohňostroj a nebudeme se učit (Martin K.) 
� úplně velkou párty a bylo by volno, že bychom si mohli dělat, co 
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chtěli (Patrik) 
� uspořádat oslavu na školním hřišti pro všechny žáky s učiteli místo 
vyučovacích hodin (Klára P.) 
� nemuselo by se učit a každá třídy by si vymyslela svůj program 
(Aneta) 
� přijel by nějaký DJ a rozjel by to tu (Martin Ž.) – všichni 9. C 
 

Jak se jim daří? 
Koncem června jsme se rozloučili s našimi zasloužilými redaktory – 
Anetou, Janou, Martinou a Zuzanou. Protože nám moc chybí, zeptali 
jsme se jich, jak se jim daří (a stýská)? 
 
Ahoj všichni Tyršováci, 
někteří z Vás asi ví, kdo jsem, pro ty, co netuší, ještě před nedávnem 
jsem taky studovala na Tyršovce tak jako Vy. Ale teď už jsem na 
gymnáziu a chtěla bych Vám o tom něco povědět. Tak za 1) Pokud jste 
se nikdy moc neučili, gympl Vás to rozhodně rychle naučí. 2) Nebudete 
chápat fyziku, ať ji sebevíc milujete. 3) Pochopíte, že není na škodu si 
poctivě zaznamenávat každé učitelovo slovo, protože Vám jinak chybí 

půlka věcí, co se ocitne na písemce. 
Mluvím k Vám teď z vlastní 
zkušenosti a to jsem tady teprve dva 
měsíce. Ale abych na moji školu 
neházela jen špínu, MÁME TADY 
AUTOMAT NA KÁVU, NO 
FAKT! A taky sedačky na chodbách, 
a to jsou asi všechny plusy. Takže 
hlavně Vy, deváťáci, si pořádně 

rozmyslete, kam pošlete přihlášku na střední školu! 
Doufám, že článek může obsahovat více kritiky než chvály. (A ano, 
všechno je to školou a ne studentem :D ) 

Aneta Havlová, bývalá 9. A 
 
Milá Tyršovko, 
Vzpomínáš si na mne ještě? Ale neboj, i tak se mám fajn. I když musím 
se přiznat, že mi trochu chybíš. Na nové škole mi chybí dost věcí. Tak 
například ubrousky na záchodech, více záchodů, primitivní učivo a fajní 
učitelé. Musím ale uznat, že jsem na nové škole ráda a na základku bych 
se vrátit nechtěla. Člověk se přece musí posunout dál, ne? I spolužáci mi 
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moc nechybí, postrádám asi tak 5 lidí… To je celkem málo na to, že nás 
bylo skoro 30.  
Doufám, že teď jsou deváťáci lepší než my, protože my jsme byli hrozní 
☺                  Jana Horáková, bývalá 9. A 
 
Po dvou měsících na střední škole můžu říct, že základka je boží. Nevím 
proč, ale pořád si tam připadám jako na návštěvě, jako bych se každým 
dnem měla vrátit zpátky na Tyršovku. A jak se mám? No, není to nic 
extra, ale zatím to zvládám. Až na to každodenní vstávání v 5:30. Na 

gymplu mi nejvíce chybí asi bývalí 
spolužáci. Některé vídám skoro každý 
den, ale většinu ne a je mi po nich smutno. 
Další věc, co na gymplu postrádám, je 
školní časopis. Možná to teď vypadá, že si 
chci nějak šplhnout, ale ne, jen mi prostě 
chybí to psaní a vymýšlení článků dle 
vlastní fantazie. Co se týče učitelů, tak 
brečím. Doslova. Kdybych mohla, tak 
posbírám všechny, co mě učili tady na 

základce a vyměním je s těmi mými současnými. Neříkám, že jsou nějak 
přísní, ale musím si znova zvykat na jejich systém a to, jací jsou. Zkrátka 
– držte se na základce zuby nehty a nikam nespěchejte. Střední vám 
neuteče, a jestli si myslíte, že toho chtějí učitelé po vás moc, tak vás 
ujišťuju, že se pletete. 

Martina Vachalová, bývalá 9. C 
 
Gympl vs. Tyršovka 
Uběhla už nějaká doba od našeho odchodu z Tyršovky. Když se teď 
zpětně dívám, jaké to tady bylo, nechápu, jak jsem si mohla stěžovat, že 
se mi nechce učit, že toho je hodně. Musím se sama sobě smát. Klidně 
bych se vrátila v čase a zopakovala si třeba celou devítku. Celkově se dá 
říct, že mi (i když se divím, že ze mě tohle kdy vypadlo) Tyršovka chybí. 
Nemůžu říct, že se mi na gymplu nelíbí, ale radši než si zvykat na novou 
školu, učitele a spolužáky, bych se vrátila do známého prostředí za 
bývalou třídou. Nakonec bych chtěla říct, ať si deváťáci, pokud mají tak 
super kolektiv, jako jsme měli my, poslední rok užijí co nejvíc, aby pak 
měli jen ty nejhezčí tyršovácké vzpomínky.  

Zuzana Vachalová, bývalá 9. C 
 



-28- 
 

Opožděný rozhovor s paní ředitelkou 
Občas nám zaúřaduje tiskový šotek, který některý článek pošle 
několikrát, jiný pozdrží a doručí později. To se asi stalo s rozhovorem 
s paní ředitelkou. Tímto se jí omlouváme a článek otiskujeme nyní.  
 
? Jak se vy sama připravujete na nový školní rok? Těšila jste se na 
letošní školní rok?  
! Během prázdnin je třeba dohlédnout na průběh plánovaných oprav a 
dodávku objednaného vybavení, zda vše splňuje očekávané požadavky. 
K tomu je potřeba překontrolovat připravované rozvrhy hodin žáků 

i učitelů, rozmístění tříd a 
šaten, připravit opravné 
zkoušky. Některé činnosti 
o prázdninách nepočkají, 
např. zapojení do rozvojových 
programů či žádosti o dotace, 
termíny jsou neúprosné. Do 
každého školního roku 
vstupuji, podobně jako žáci, 
s očekáváním i zvědavostí, co 

nového přinese, čím nás překvapí. 
 
? Jaké byly přípravy na školní rok 2015-2016? Lišily se nějakým 
způsobem od těch loňských?  
! V porovnání s loňskými prázdninami byly ty letošní, co se týká oprav a 
rekonstrukcí, podstatně klidnější. Na druhou stranu jsem musela 
operativně řešit personální obsazení čtyř pracovních míst, což se 
v minulosti nestávalo. Ostatní činnosti byly srovnatelné s těmi 
dřívějšími. 
 
? Co v letošním roce čeká naši školu? 
! Škola bude letošní školní rok prožívat v duchu svých narozenin. 
Plánujeme další třídy 1. i 2. stupně vybavit novou projekční technikou, 
nového vybavení se dočká také učebna hudební výchovy a počítačová 
učebna ve 2. patře. Ve vzdělávací oblasti se zaměříme na výsledky 
hodnocení našich žáků ve srovnávacích testech a úspěšnosti v přijímacím 
řízení. 
 
? Co plánuje škola ke kulatému výročí?  
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! Začátkem školního roku byly spuštěny nové webové stránky, které 
zpřehlednily obsah a inovovaly grafiku zveřejňovaných informací. 
Na 5. listopadu chystáme speciální Den otevřených dveří, který 
návštěvníkům ukáže současnost a připomene i historii školní budovy. 
V dubnu příštího roku se bude konat pro rodiče a přátele školy v kině 
školní žákovská akademie. Ke kulatému výročí školy připravujeme také 
výrobu některých upomínkových předmětů, které si mohou žáci 
i návštěvníci zakoupit na Dni otevřených dveří. 

Ptala se Jana Cibulcová 
 

Jak se chodí do školy v Irsku? 
Naše škola má 699 žáků a někteří k nám přišli odjinud. Do šesté třídy 
chodí Valérie Mátéová, ta na Tyršovku přišla z Irska. Jistě uznáte, že je 
to dobrý důvod pro rozhovor. 
? Jak dlouho jsi žila v Irsku? 
! Do Irska se naše rodina přestěhovala, když mi bylo pět let, takže jsem 
tam bydlela 8 let. Bydleli jsme v městě Carrick-on- Suir na jihovýchodě 
Irska, všude kolem města byly samé farmy. 
? Jezdili jste na dovolenou do ČR? 
! Do Česka jsme jezdili o prázdninách k babičce, jinak jsme jezdili do 
Španělska. 
? Těšila ses, až se přestěhujete do Česka? 
! Moc ne, protože sice mluvím česky, ale nechodila jsem do české školy. 
? V čem je jiná irská škola? 

! Je trochu jiná. Pracovní činnosti a 
hudební výchovu jsme měli jenom, 
když se paní učitelce chtělo. 
Dohromady jsme měli historii 
a zeměpis.  Škola začínala v osm a 
končila v jednu hodinu. Měli jsme 
jenom dvě přestávky, ta první měla 
10 minut, druhá 25 minut. Nejsou 
tam školní jídelny. A od první třídy 
se učí anglicky i irsky. Vysvědčení 
nemá známky, ale je to slovní 

hodnocení. Známky jsou takové: 1 – nejhorší, 5 – nejlepší. 
? Jsi v kontaktu s kamarádkami z Irska? 
! Jenom s jednou přes Facebook. A ráda bych za ní jela na prázdniny. 

Ptaly se Karolína Blechová a Klára Petrová 
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Okresní finále přespolního běhu očima soutěžících i pořadatelů  
Jde se na start. Kamkoli se podívám, davy soupeřů… Naštěstí nám 
počasí přeje, ale i přesto mám obavy, že si při startu, při mém štěstí 
(myšleno ironicky), přivodím nějaký ten úraz nebo někomu k tomu 
dopomůžu. A taky že jo. Dostala jsem loktem do břicha. Začala jsem 
zpomalovat natolik, že jsem se ocitla mezi poslední dvacítkou. Ach jo, to 
to hezky začíná… Neztrácej hlavu, opakovala jsem si neustále dokola. 
Má šance však přišla zanedlouho, při seběhu z kopce, kde holky 
zpomalovaly. Měly špatné vzpomínky z minulých let, kdy bylo vlhko a 
padaly jak hrušky. Na můj vkus byly pomalé, a proto, i přes bolesti 
kolene, jsem využila šanci a běžela, dá se říci, na plný plyn :). Předběhla 
jsem všechny před sebou a už se radovala z vítězství. Jenže předčasně. 
Pouhý metr před cílovou čárou mě předběhla soupeřka. Takže poučení 
pro příště, neříkej hop, dokud nepřeskočíš…            Lucie Krpcová 8. A 
 

Na přespolák jsem se vůbec 
netěšila. Na startu jsme se bála, 
že budu poslední, ale když jsem 
se podívala, jaké holky 
v různých družstvech běží, 

věděla jsem, že poslední nebudu. Po startovním výstřelu jsem hned 
nesprintovala, jinak bych pak nemohla. Bylo strašné, jak rychle holky 
hned vyběhly, chtěla jsem je předběhnout, ale to se nedalo. Pak už se dav 
rozpustil a já si říkala, že to nejhorší už mám za sebou, ale neměla. To 
nejtěžší mě čekalo. Běžela jsem celou cestu, jen jednou jsem se zastavila 
a chvíli šla. Když jsem dobíhala do cíle, vůbec jsem nevěděla, kolikátá 
jsem, naštěstí jsem už byla v cíli.            Lenka Špačková 8. A 
 
Soutěžící z Tyršovky se sešli na školním dvoře a pak se s paní učitelkou 
Lavičkovou vydali na Horečky. Prošli jsme si závodní trať a čekali na 
zahájení prvního závodu mladších holek. Doběhly jsme a šly fandit 
ostatním. Byla celkem zima, ale mohlo být i hůř. Všichni jsme se 
umístili na čtvrtém místě, kromě starších kluků, ti byli pátí. Všichni jsme 
byli spokojeni a těšíme se na další rok.           Nikol Šindlerová 8. C 
 
Když jsme přišli na Horečky, byli tam už skoro všichni z Mořkova, 
Záhuní a odjinud. Závod byl hodně náročný, běželo se lesem, kde byly 
kameny, bahno, ale zvládli jsme to. Magdalena Pustějovská byla první a 
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zbytek našich holek se umístil v první polovině. Celkově jsme skončili 
čtvrtí, trochu nás to mrzelo, protože nám chybělo 10 bodů k postupu, ale 
přesto jsme na sebe pyšní.             Adéla Křístková 8. C 
 
Přespolní běh očima pořadatelů 
Já a můj kamarád jsme měli hlídat na zatáčce u lesa. Bylo to pěkné místo 

a měli jsme hlídat, aby si 
soutěžící nezkracovali cestu 
přes louku a aby běželi 
správně. Našli jsme si tam 
pěkné suché místo a čekali na 
běžce. Pak nás ovšem poslala 
paní Černochová na jiné 
místo. Nebylo to tam tak 
pěkné a ve stínu bylo mokro, 
ale nám to nevadilo. Sedli 

jsme si na lavičku u prázdné chajdy, a když jsme viděli běžce, postavili 
jsme se podél trasy.        Jan Šenkýř 8. C 
 
Ráno, než jsme dorazili na Rekovice, museli jsme vyjít spoustu schodů, 
ze kterých nás pak bolely nohy. Na Rekovicích jsme dostali žluté 
reflexní vesty a pomáhali jsme v cíli chytat prvního, druhého a třetího 
závodníka. Byla velká zima, ale mohli jsme si dát i teplý čaj.  

Verča Kneblová 8. C 
 
Průběh závodů byl velice pohodový. U lékárníkovy vily jsme čekali na 
závodníky a hlídali, aby běželi správnou trasou. Cože se povedlo, až asi 
na tři jedince, kteří byli asi natolik unavení, že si ani nevšimli, že jim 
stojí v cestě pořadatel. Nakonec se však umoudřili a běželi správně. 

Jiří Kubica 8. C 
 

Jaké klady a zápory má podzim? 
+ venku to vypadá hezky 
- pořád je škola (Martin Ž.) 
+ není hyc ani kosa, vše je pěkně barevné 
- začala škola, teprve pár měsíců školy (Klára K.) 
+ můžeme hrát volejbal v tělocvičně, není vedro 
- začala škola, prší, zima (Aneta) 
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+ připadá nám, že začíná zima, je Martiňák a blíží se Vánoce a líbí se mi, 
že je taková zima 
- musíme skládat dřevo, hrabat listí a jablka, moc práce (Klára P.) 
+ mám svátek, je KRMÁŠ 
- nemám narozeniny (Tereza) 
+ padá listí a pak se v listí můžeme válet 
- jsem nemocná a začíná být i chladno 
(Kristýna) 
+ podzim je barevný 
- venku je zima a ve škole horko (Zdislava) 
+ hezký 
- dlouhý, depresivní, studený (Šimon) 
+ vítr, deště, celkem zima, barvy a tak 
celkově počasí 
- nejsou prázdniny (Adam) 
+ krásně voní, padají barevné listy, je boží počasí, voňavé bláto 
- trvá jenom tři měsíce (Veronika) 
+ líbí se mi barevný les, fouká vítr 
- je docela brzy tma (Martin G.) – všichni 9. C 
 

Co se mi líbí, nelíbí na podzimu, jaké bylo září 
(očima žáků 6. C) 

Na podzimu se mi nelíbí, že začíná škola, ale líbí se mi, že zrají jablka a 
že můžu pouštět draka a můžu skákat do listí. Hodně moc se mi líbí 
červené a žluté listí, ale zase se mi nelíbí, že musím sbírat jablka a 
ořechy místo toho, abych běhal venku, radši mám léto a zimu!!! 

 Jarek Bordovský 
 
Na podzim se těším, protože budu pouštět 
draka, sbírat jablka. Budu sbírat kaštany na 
zvířátka. Budu jezdit na kole a na čtyřkolce. 
Na podzimu se mi líbí skákání do listí. Na 
podzim hrabeme listí a děláme různé práce 
na zahradě. Na podzim si chci vylepšit 
čtyřkolku.           Marek Kotrba  
 

Na podzim se těším, protože nebude tak velké horko. Budou barevné 
listy a zase s kamarády budeme sbírat kaštany. Jinak se i těším, protože 
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pak nastoupí zima a bude zase sranda. A na podzim se netěším, protože 
bude pršet a budou se nosit deštníky.             Vilém Novák  
 
Září se mi moc líbilo, hlavně kvůli tomu, že jsme zase začali chodit do 
školy. Září mám ráda také díky tomu, že padají kaštany. V září jsme 
chodili na Horečky na procházky. V tělocviku využíváme poslední hezké 
počasí na chození ven k vodě nebo na hřiště.        Kateřina Štěpničková 
 
Září bylo super!! Občas bylo hezky a teplo. Občas jsem si šla ven 
zaběhat, ale venku jsem dlouho nebyla. Na podzimu se mi líbí, když do 
tělocviku chodíme ven k vodě nebo na hřiště. Nejraději venku běhám, 
hážu kriketovým míčkem, skáču do písku a hraju vybíjenou. Když 
chodíme ven, tak se mi líbí ty barevné listy na stromě a ta vůně podzimu. 

Natálie Malíková  
 
Na podzimu se mi líbí Martinský trh, padající listí a podzimní prázdniny. 
Na podzimu se mi nelíbí začátek ranního vstávání, pelichání domácích 
zvířat.          Claudia Člupná 
 

Na podzim se těším, protože všude bude listí, do 
kterého se dá třeba skákat. Také se těším na 
kaštany, které budu sbírat. Dobré na podzimu je, 
že nebude tak moc svítit slunce a konečně začne 
být trochu zima. Na poli se budou dát pouštět 
draci. Bude svátek svatého Martina, který se ve 
Frenštátě hodně slaví. Na náměstí budou stánky 
s občerstvením a budou hrát různé kapely. Místo 
toho, abychom byli pořád venku, můžeme být 
zase doma, kde je na rozdíl od venku teplo. Na 
podzim se těším.      Martin Kundrát 

 
Na podzimu se mi líbí barevné listí, které padá ze stromů. Z těch listů se 
dají dělat různé věci, například půlku utrhneme a pak ji přilepíme na 
papír a doděláme tu druhou polovinu. Taky můžeme sbírat kaštany a 
dávat je do krmelce zvířatům.       Natálie Vaňková 
 
Na podzim se moc těším, protože budu sbírat kaštany. Oslavím své 
narozeniny. Začnou podzimní prázdniny, potom vánoční prázdniny a 
začne zima.         Ivana Babincová 
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Symboly podzimu 
Největším symbolem podzimu je hodně barevný list, protože má 
nádherné podzimní barvy a různé zajímavé tvary. Ráda hrabu listy a 
sbírám je a zakládám si je do knížky. V létě listy vytáhnu a dělám si 
z nich různé výtvory. Proto je pro mě symbol podzimu list. 

Pavlína Kantorová 6. C 
 
Symbolem podzimu je pro mě drak, protože každý rok na podzim ho 
chodím pouštět a půjdu i tento rok. Na podzim hodně fouká, tak je 
ideální počasí. Draky si občas vyrábím anebo je koupím.  

Nikol Reková 6. C 
 
Kaštany rostou na stromech. Na podzim padají ze stromů. Mají je rádi 

zvířátka. Proto jim je sbíráme. V zimě totiž 
nemůžou nic najít. Vše je ukryto pod sněhem a 
nic neroste. Myslivci odevzdáváme kaštany a 
bukvice před školou. Ti jim je dávají. Zvířátka 
takhle v zimě neumřou hlady, na jaře vše roztaje 
a rostou sněženky, bledule a narcisky. Ptáčkové 
zpívají a švitoří si mezi sebou. Všechno voní a 
kvete. Všichni mají dobrou náladu a chodíme na 

procházky. Procházky mají všichni rádi. Není už zima, mráz ani vánice. 
            Dominika Motyková 5. C 
 
Kaštany najdeme v lese nebo na zahradě u sousedů. Tam ale nemůžu, 
protože mají elektrický plot. Raději půjdu do lesa, tam žádné ploty 
nejsou. Doufám že, na mě nevyskočí nějaká vzteklá liška z nory. 
Doufám že, najdu hodně kaštanů a přijdu domů zdravý.  

Petr Makový 5. C 
 

Vzpomínka na prázdniny – Bali 
Bali jsme si vybrali, protože v létě všude v tropech prší a na Bali neprší. 
Lákala nás exotika a taky jsme hledali bezpečné místo. Bali má krásnou 
přírodu, sopky, hory s vodopády, horké přírodní prameny, terasovitá 
rýžová políčka, krásné pobřeží, korálové moře a spoustu dalších 
zajímavostí z umění a náboženství. Naše doprava byla letecky Praha-
Amsterdam-Hongkong-Denpasar. První setkání s dopravou na nás 
udělalo velký dojem. Na Bali se jezdí vlevo, převládají motorky a skútry,  
jezdí se všude a bez pravidel. Místní vše zvládají s naprostým klidem bez 
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nehod. Na Bali jsme přijeli s batůžky a chtěli procestovat většinu země. 
Z domova jsme měli zajištěné ubytování přes internet na prvních 5 dnů. 
Po ostrově se dá pohybovat na motorce nebo pronajatým taxíkem. 
Ubytovat se na Bali není žádný problém, nabízí se řada homestay hotelů 
za super ceny a velmi často je to i se snídaní. Na snídani nejčastěji bývá 
palačinka nebo toust, ovocný salát, čaj nebo fresh juice. Jídlo se dá 

koupit, ale všechno se musí 
smlouvat. Nejčastější pokrm je 
rýže, zelenina, kousek masa či 
ryby. Místní lidé jsou milí, 
přátelští, pořád se usmívají a 
stále něco slaví. Bali si 
uchovalo hinduismus – jde 
o velice tolerantní náboženství.  
Každý den se lidé modlí a 
přinášejí do svých chrámů, 
k domovům, restauracím dary 
tzv. obětinky (malý košíček 
z palmových či banánových 
listů)naplněný barevnými lístky 
květů, několik zrnek rýže, 
kousek sušenky, bonbonu a 
zapalují vonné tyčinky. 
Slavnostní obřady a ceremonie 
jsou běžnou součástí života a 
často jsme v ulicích potkávali 
pestrobarevné průvody místních 

obyvatel. Díky právě hinduismu je Bali obsypáno chrámy, mezi 
nejhezčí, které jsme navštívili, patří chrám Ulu Watu postavený na 
vrcholu útesu, odkud je krásný pohled na oceán, nebo největší a 
nejkrásnější chrám Besakih, který leží na úpatí největší sopky na Bali, 
sopky Mount Agungu 3142 m a královský vodní palác Tirtanganga. Bali 
má krásné pláže s bílými i černými písky. Koupání je ovšem spíš 
dobrodružství, protože moře při pobřeží má často veliké vlny. Pobřeží 
lemují písečné pláže s korálovými lagunami je zde spousta vyhlášených 
potápěčských lokalit, z nichž některé jsme vyzkoušeli se šnorchly i my. 
Bali se nám vrylo hluboko do paměti a rádi na něj budeme vzpomínat. 

Lucie Kotrbová 8. A 
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Sběr papíru podle 5. B 

Papír se sbírá proto, že za to škola dostane peníze a 
třídy mezi sebou zápasí, kdo nasbírá víc papíru a 
třída, která vyhraje, pak třeba pojede na nějaký výlet 
atd. Má to taky výhody, třeba tu, že se toho papíru 
zbaví. Já jsem se toho papíru zbavil rád, zatím jsem 
ale donesl 5 kg a možná donesu zbytek, pokud to 

stihnu a neskonči mezitím sběr papíru.        Pavel Ištvanech  
 

My sbíráme každý rok. Papír se vyrábí ze stromů. Používá se na psaní a 
na kreslení. Mně sbírají i babičky a dědečci. A každý rok jsou u sběru 
hezcí kluci. Já mám papír ráda, protože ráda kreslím. A k tomu čtu 
knížku, která je z papíru.     Gabriela Káňová  
 
Sběr papíru je pro všechny. Můžou se dávat noviny, časopisy, letáky, 
papír. Musí se ale svázat provázkem. Papír je ze dřeva. Vyrábí se z něj 
papír, dřevěné nástroje a ostatní. Papír váží a hází do velkých zelených 
kontejnerů většinou kluci z osmých tříd.   Blanka Kvapilová 
 
Ve středu jsem donesla 4 kg a dneska jsem donesla taky 4 kg. U sběru 
jsem musela říct třídu jméno a příjmení. Do školy musíme mít sešit a 
sešit je taky z papíru. I žákovská knížka je taky papíru. Tam nám pan 
učitel zapíše známku.             Tereza Bartoňová 

 
Sbírá se, protože se tím chrání stromy, které 
potřebujeme k výrobě kyslíku. Recyklace papíru je 
důležitá, například noviny jsou z recyklovaného 
papíru. Já jsem nic nepřinesl, protože máme kamna a 
krb. Topíme dřevem a potřebujeme papír na zapálení. 
          Dominik Ištvánech  
 

Včera jsem dala sběr, tatínek ho dovezl autem a rozdělil nám to, protože 
jsme tři. Každý měl 31 kg, abychom měli stejně a spravedlivě. Papír 
sbíráme proto, abychom vyhráli první místo.         Kristýna Ivanová  
 
Sběr papíru je ekologický, šetří přírodu. V naší škole probíhá sběr 
papíru. Hodně se tím šetří stromy. Snažím se sbírat papír a v pátek ho 
odvezu do školy. Doufám, že to stihneme odvézt do školy včas.  

Kuba Lička 
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Když se sbírá papír, tak tam bývají hrozně pěkní kluci. Já jsem sbírala 
papír, ale nejvíc sbírala babička s dědou. Papír se vyrábí ze stromů. 
Právě čtu knížku Hobit, která je z papíru. Hodně si taky kreslím a 
samozřejmě taky na papír.      Berenika Jiskrová 
 
Sběr papíru je dobrý pro to, aby se šetřily stromy. Nosí je děti ke škole, 
já jezdím autobusem, a proto nemůžu donést papír na školní sběr. Žádný 
rok jsem papír nedonesla, papír máme doma, ale nedonesli jsme ho.  

Silvie Lišková 
 

Afrika  
Já bych do Afriky chtěla jet, ale jen do určitých oblastí. Třeba na safari 
nebo k lávovému jezírku. Nechtěla bych žít v těch slumech. V chudinské 
čtvrti jsou nemoci, upadající hygiena, chudoba. Ale i tam jsou děti 
šťastné, váží si víc různých věcí. Afrika má svoje plus a minus. 

Kristýna Šenkýřová 6. B 
 
Mi se líbilo, že lidi v Africe dokážou být šťastní i přes to, 
že se nemají zrovna nejlíp, ale nelíbilo se mi, že dřou a 
dostanou za to hrozně málo peněz. A nelíbila se mi ta 
chudinská čtvrť, splašky, odpadky a bláto. Taky se mi 
nelíbilo, jak pijí kravskou krev a ta jejich móda. Líbila se 
mi savana, zvířata, lávové jezero a Kilimandžáro. Žít 
bych tam nechtěla kvůli špatné hygieně, chudobě, 
nebezpečí a talířku na rtech.          Natálie Ličková 6. B 
 

Docela se mi to líbilo až na ty ozdoby ve rtech a že pili kraví krev. 
Hrozně se mi líbila mláďata hyen a lvů, byla tak roztomilá. Kdybych tam 
mohla jet (což se samozřejmě nestane, protože nejsou prostředky), tak 
bych možná jela, ale určitě s mamkou nebo s někým ☺. Taky se mi líbila 
sopka.               Valerie Běnková 6. B 
 
V Africe bych nechtěla bydlet hlavně v tom kmeni, kde dávají talířky do 
rtu, vypadalo to škaredě, ale jestli se jim to líbí… Nejkrásnější tam byla 
příroda a zvířata. Je mi jich líto, jak bydlí, jak pracují za sedm peněz za 
den. V Africe bych nechtěla bydlet, sice Česko má své chyby, ale 
nevyměnila bych je.                 Dita Bártková 6. B 
 
Zaujalo mě, že při prohlídce chudinské čtvrti musel mít Adam průvodce 
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a ochranku. Taky bylo nebezpečné chodit po kraji lávového jezera.  
Vendula Rojčíková 7. C 

 
Líbilo se mi, že ti lidé byli vysmátí, i když žili v takové bídě. Překvapilo 
mě, že kmeny bojují proti sobě moderními zbraněmi.          7. C 

 
V Africe bych nechtěl žít, protože se od Evropy 
velmi liší. První věc, proč bych tam nechtěl žít, je 
ta, že školy jsou velmi hnusné a zaostalé. Učitelky 
tam děti rozhánějí bičem a ve třídách byla opadaná 
omítka, proseklá tabule a prostředí k učení tam 
rozhodně ideální nebylo. Další věc je, že jsou tam 
nemoci a většina je smrtelných. Některé části 

města jsou moderní, ale zbytek už ne.           Martin Kundrát 6. C 
 
Nechtěla bych tam žít, protože jsou tam problémy s vodou i jídlem. Ve 
škole se toho moc nenaučí a dospělí mají malou výplatu. Nelíbí se mi 
jejich ozdoby i chování učitelů ve škole. Je to tam znečištěné a lidé se 
dožívají velmi nízkého věku. Naopak se mi líbilo to, jak tam jsou rodiny 
šťastné a usměvavé i přes těžké životní podmínky, jaké tam mají. 

Kateřina Štěpničková 6. C 
 
Dnes 7. října 2015 v 10 hodin jsme šli do kina na dokumentární film 
s podtitulem: „Východní Afrika.“ Film byl pěkně zpracovaný a líbil se 
mi. Vstupné stálo 60 Kč a za tu cenu se to vyplatilo. Myslím, že tento díl 
Planety Země 3000 se mi líbil nejvíc. Hodnotil jsem použité vozidlo a 
lepší si vybrat nemohli. Toyota (Land Crusier) se do tohoto terénu hodilo 
nejvíc. Podle otce je to poslední terénní auto, kterému nic nevadí, a já 
s ním souhlasím. Přijde mi šílené jet do východní Afriky a žít s obyvateli 
té rozsáhlé pustiny… Je přímo extrémní žít v místech, kde je teplota přes 
30 °C. Jako neříkám, že tam není pěkně, ale raději bych se podíval 
někam, kde je o trochu méně teploty. Za ty zameškané hodiny ve škole 
to stálo.            Filip Petr 9. B 
 
Dnes jsme byli v kině na dokument o Africe. Viděli jsme východní 
Afriku. Byla tam spousta dětí, které se chtěly vyfotit nebo se ukázat do 
kamery. Lvi, kteří odpočívali, lvice, které lovily, a supi, co čekali, až lvi 
dojí mršinu. Sloni, co se chladili bahnem. Lávová jezírka a okolo byla 
kyselina sírová, která měla 96 °C. Po lávových jezírkách jsme se vydali 
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do města a tam jsme navštívili chudinskou ulici, kde lidé pili špinavou 
vodu a dostávali z ní střevní potíže. Potom jsem jel těžit sůl. Prodal jsem 
ji za 3 Kč. Navštívil jsem jeden kmen, kde jsem měl štěstí a viděl jsem, 
jak stavěli obydlí. Tenhle výlet se mi líbil a příště se podíváme někam 
jinam.         Daniel Štefek 9. B 
 

Druhé patro ve školce 
V pondělí 12. října jsme se byli podívat na novou fasádu mateřské 
školky na Markově ulici, kterou zdobí duha. Ve školce nás přivítala 
vedoucí učitelka paní Kateřina Balážová a dovedla nás do kabinetu. Pak 

jsme se šli podívat za dětmi. 
Nejdříve jsme navštívili oddělení 
Berušek, kde děti právě vstávaly. 
Popřáli jsme jim dobrou chuť ke 
svačince, prohlédli si jejich hernu 
a postupovali směrem dolů, kde 
jsme navštívili oddělení Motýlků, 
kde taky právě svačili. V přízemí 
v oddělení Sluníček děti dlabaly 
dýni.  Přidal jsem se k nim a 
jelikož mě to pak přestalo bavit, 

šel jsem si hrát s autodráhou. Asi po 45 minutách mne pan učitel zavolal, 
že jdeme zpátky do školy, tak jsem se rozloučil a šli jsme. Ještě jsme si 
udělali fotku u hallowenských  strašidel, které vyrobily děti z mateřské 
školy.              Karel Šindler 
 
  Období, které strávíme ve školce, je podle mého názoru ta nejkrásnější 
část našeho dětství. 
 Děti jsou tam tak nějak správně bezstarostné, upřímné a celkově světem 
okolo zatím nezkažené, zkrátka a dobře z nich vyzařuje úžasná energie. 
Já si například pamatuji snad všechno z tohohle období a nejraději bych 
se do školky vrátila. Pamatuji si nejen svůj první den, nejoblíbenější 
hračku nebo místo, kde jsem seděla v jídelně, ale taky naše 
nejoblíbenější hlášky, například vždycky, když mě měla vyzvedávat 
babička a já tak ve školce nemusela spát, utíkala jsem za svou nejlepší 
kamarádkou a volala: „Cha cha, já jdu dneska po o!“ (Pokud někdo 
nepochopil, myslí se tím jako po obědě.) Myslela jsem si, že jsme to 
říkali jen my, ale nedávná návštěva školky mě přesvědčila o opaku. Dost 
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ale o minulosti, jak už jsem zmiňovala, nedávno jsme s Druhým patrem 
navštívili mateřskou školu 
Markova, která, jak už 
jste si určitě všimli, prošla 
rekonstrukcí, a tak nás 
paní vedoucí učitelka 
pozvala na návštěvu. 
Místo vláčků je teď na 
fasádě duha a i jednotlivá 
oddělení jsou teď 
mnohem barevnější a 
hezčí, než kdy jindy. 

Nezáleží ale na tom, co si o školce myslíme my, ale hlavní je to, co si 
o ní myslí děti, které do ní každý den chodí. Proto jsme se ptali, jestli se 
jim nová školička líbí a co je na ní nejlepší, odpověď byla jednoznačná, 
u všech zabodovala ta barevná duha. Chtěli jsme z dětí dostat víc, ale 
hodně se styděly a nechtěly nám nic povědět. Nakonec jsme zvolili jinou 
strategii a rozdělili se, každý si začal hrát s jinou skupinkou dětí a 
nenápadně jsme se začali vyptávat. Já se od jednoho chlapečka dověděla, 
že do školky jezdí autem a teď se mu školka moc líbí. Ukázal mi 
všechny své krásné výtvory a dokonce mi prozradil, že na něj paní 
učitelky úplně zapomněly s odměnou za to, že donesl vlastnoručně 
vyrobeného dráčka. Ačkoliv jsem se toho od dětí moc nedozvěděla, bylo 
to hezké vrátit se na chvíli v čase a připomenout si ty nejhezčí chvilky… 

Kristýna Biolková 
 
Pokud chcete zavzpomínat na staré dobré časy s hračkami, dětskými 
láskami, prvními pusami, spaní po obědě, ale hlavně na ty nejlepší paní 
učitelky, zajděte si do školky! Je to nejlepší způsob, jak si uvědomit svůj 

věk. Proto, abychom si 
všechno připomněli, jsme 
podnikli cestu do Markovy 
ulice. Nikdy bych nevěřila, 
co se může stát po tak dlouhé 
době. Když jsme přišli a 
obcházeli postupně 
jednotlivá patra školky, 
rozpomněla jsem si na svoje 
mladá léta a na všechny 
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detaily, jako např. posunutý domeček, nové hodiny, hračky…Stále ale 
podávají stejné svačinky, chodí spinkat, hrají si jako my a zůstaly tam 
paní učitelky. Po zkoušení rozhovorů s dětmi jsme se rozprchli a šli 
k dětem. Šla jsem kreslit a po chvíli povídání jsem si je zamilovala! 
Cítila jsem se mezi nimi taková šťastná, že jsem pak nemohla odejít, 
jelikož moje emoce byly silnější, než jsem myslela! A taky mě děti 
objaly a držely a nechtěly pustit. V tu chvíli jsem si připadala sama jako 
malé dítě, které ztratilo medvídka. Školka byla, je a bude to 
nejoblíbenější místo, kde chci zapomenout na čas!!!    Míša Žingorová 
 
Školka. Je to místo, ze kterého jsme se snad všichni těšili do té záhadné 
školy a asi po roce jsme pochopili, že školka byla bezva a toto tvrzení se 
nezměnilo doteď… Všichni chceme zpět. Závist je hnusná, ale já těm 
dětem tak závidím! Kdo by se tam nechtěl vrátit a hezky si spát po 
každém obědě, neboli po-o, jak jsme říkávali. Jediný trošku větší 
problém by byl asi s naší výškou, dětičky jsou tam tak roztomile malé a 
kvůli tomu tam taky nemají normální umývadla, ale snížená tak, že 
pokud byste si chtěli umýt ruce, tak byste museli do kleku☺ Všude ale 
vidíte vzpomínky. „Jé, tady jsem si hrála na víly, tady jsme si stavěli 
z lega a tady byla moje přihrádka na věci se symbolem sluníčka!“ Ale 
i po devíti letech tam stále pijí ten stejný čaj s mlékem, co mi tak moc 
nechutnal, staví velké bunkry na pískovištích a nejraději kreslí domečky 
se smějícím se sluníčkem. Hned bych se vrátila zpět, bohužel to ale 
nejde.           Jana Cibulcová 
 

Rozhovor o mateřské školce na Markově ulici 
Co je nového ve školce? 
V letních měsících proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy, největší 
změnou je nová střecha a barevná fasáda. Duhová školka se líbí nejen 

rodičům, ale především 
dětem. Děti už neříkají, že 
chodí do „vláčkové“ školky, 
ale do „duhové“. 
 
Co se líbí dětem ve školce? 
Děti jsou rády v kolektivu 
mezi kamarády. Kromě 
každodenní nabídky her, 
tvořivých činností a jiných 
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aktivit, nabízíme dětem pestrou nabídku akcí. Navštěvujeme divadelní 
představení, kino, výstavy, knihovnu, Dětský svět. Pořádáme exkurze, 
zajímavé besedy a společné akce rodičů a dětí. 
Máme zde také zájmové kroužky – Valášek, Angličtina pro nejmenší, 
Flétnička. 
 
Co se dětem nelíbí? 
Některé děti nejsou zvyklé na naši zdravou svačinku v podobě 
celozrnného chleba, pomazánky, ovoce a zeleniny. Nejraději by každý 
den jedly koblížek nebo loupáček. Tuhle oblíbenou svačinku míváme 
také, ale k lítosti dětí jen občas. Někdy také nechtějí chodit na 
procházku, protože je bolí nožičky. Jsou totiž zvyklé jezdit všude autem. 
 
Co popřát do budoucna? 
Za celý kolektiv přeji školce šťastné a spokojené děti, které budou 
odcházet s úsměvem a hezkými vzpomínkami do základní školy. 
Důkazem je i vaše milá návštěva. I po tolika letech se vám vybavily 
příjemné chvilky, které jste v naší školce prožili. A to je pro nás největší 
odměna. 
Za odpovědi a pozvání do školky děkujeme vedoucí učitelce paní 
Kateřině Balážové. Byli jsme tam rádi ☺ 
 

Šesťácký projekt Den v pravěku 
S mamuty jsme začali minulý pátek ve výtvarné výchově, kdy jsme 
malovali pravěký lov. V dějepise jsme se dívali na film o pravěku a 
mamutech. V českém jazyce jsme psali příběhy k obrázkům, které jsme 
malovali. V dalším českém jazyce jsme hledali v textu ukrytá slova. 
V matematice jsme počítali příklady a ke každému výsledku bylo 
písmeno, z nich vyšla tajenka. V angličtině jsme pomocí slovníku 
překládali slova, která souvisela s pravěkem.  

Kateřina Štěpničková, Nikol Reková 6. C 
 
Můj první lov mamuta 
Jednoho dne jsem se vzbudil a moji 
sourozenci mi řekli: „Bratře! Pojď 
s námi. Dnes je den, na který jsme 
tak moc těšili!“ Já jsem řekl: „Jupí, 
první lov mamuta!“ Šli jsme se 
nasnídat a pak jsme se šli vybavit. 
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Rodiče řekli: „Pojďte, ale nebuďte hluční, nebo nás mamut uslyší!“ 
Sestra zpozorovala mládě mamuta a řekla: „Mami, tati, dívejte se! Je 
támhle!“ Šli jsme ho pozorovat. Tatínek řekl: „Ale ne! Je zraněné! 
Musíme být opatrní, jestli tu není matka!“ Rozhodli jsme se zaútočit. 
Všichni řekli: „Hurá, lov byl úspěšný!“ Šli jsme domů a já jsem 
namaloval obrázek v mém jeskynním pokojíčku. Navečeřeli jsme se a šli 
spát.                    Radek Skurka 6. A 

 
Jsem nomofobik? 

Nomofobie (angl. Nomophobia – zkratka z „no 
mobile phobia“) je jedním z velkých stresorů konce 
20. a počátku 21. století, při kterém postižený jedinec 
trpí strachem ze ztráty mobilního signálu, tj. např. 
z nedostatečného pokrytí v některých oblastech (na 
horách), vybití baterie či ztráty samotného telefonu 
apod. Touto fobií údajně trpí 13 milionů Britů a podle 
odborníků může nomofobie postihovat až 53 % všech 
uživatelů mobilních telefonů. V české populaci jde 
o každého druhého jedince. Jak se na tuto hrozbu dívá 
9. B? 
 

Je to strach, kterým si prošel skoro každý, když se mu něco dělo 
s mobilním telefonem. Párkrát se mi to stalo, když jsem ho někde ztratil 
a měl jsem pocit, že mi napsal Jirka, nebo někdo jiný. Ale mám zásobu 
baterií, takže by se mi nemělo stát, že by se mi definitivně vybil. Ale asi 
by bylo lepší být bez mobilu, jelikož když ho mám, tak chcou všichni 
wi-fi a já nemám chvíli klid.       Honza J. 
 
Jo, trpím nomofobií. Vždy mám mobil po ruce. Nosím ho všude. Je to 
dobrá věc. Největší depku mám z toho, když se mi vybije mobil anebo 
když mi dojdou data =D. Znám hodně lidí, co by nebyli bez mobilu. 
Mobil je prostě součást mě!!        Sára M. 
 
Já nevím, myslím, že nomofobik nejsem. Dokázala bych žít bez 
mobilu…. Asi :D Ale když je nuda, tak se ten mobil hodí. Znám plno 
lidí, kteří bez mobilu nevydrží vůbec a občas mě štve, když se s někým 
bavím a on neposlouchá, protože si mě nevšímá.       Eliška  
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Nomofobik naštěstí nejsem, protože mobil 
nepoužívám pořád a bez problému bez mobilu 
přežiju. Ale 86 % holek v naší třídě nomofobii má. 
Nevydrží bez hotspotu Juračáka, protože se 
nemůžou dívat, kdo přidal novou fotku, anebo kdo 
je ve vztahu na Facebooku.                      Tomáš 
 
Já si myslím, že tím netrpím. Když jdu na 
procházku někde do lesa a mám aplikaci 
s mapama, tak dobře, vezmu si ho, ale když jedu 
na kolo, tak si ho neberu. U nás ve třídě si myslím, 

že mají nomofobii jen holky. Ale když se někomu vybije baterka za 
jednu hodinu, tak se nedivím, když má někdo zaplé wifi a internet. 
Chudák Juračák má celý den zaplý hotspot.       Adam  
 
Tak trpím jí tak napůl, ale jen kvůli toho, že jsem ve stresu, protože když 
se s někým domluvím a čekám tam a on tam není, tak nevím,  jestli mi 
napsal, že nemůže a bože, je to hrozné. A pak tady máme holky ze třídy, 
které pořád žebrají wi-fi od Honzy a bez ní jsou šílené. Lidé na tom jsou 
hůř než já.            Ondra 
 
Signál nemám v jednom kuse, baterka se mi snad nikdy nevybila a občas 
ho nepoužívám několik dnů. Není na něm nic tak zajímavého, abych si 
na něj měl vytvořit tuhle fobii.          Kamil 
 
Jako bez mobilu dokážu vydržet, ale zas na druhou stranu, jak ho zapnu, 
tak z ruky nepustím. Když už čumět do mobilu, tak dlouho a pořádně. 

Filip P. 
 

Drobnosti kolem nás 
Byl jednou jeden hasicí přístroj a ten hasil, i když nemusel. Za to byl 
odsouzen k veřejně prospěšným pracem – musel hlídat chodbu 
Tyršovky, jestli nehoří. Kdyby hořelo, musel by požár uhasit. Jednou 
však utekl, protože se mu v našem vězení nelíbilo. Na poslední chvíli se 
ale objevil pan školník a vrátil zločince na jeho místo. A dnes si hasicí 
přístroj dále odpykává svůj trest.           Tereza Lupíková 9. C 
 
Pokaždé, když uběhnou dva roky, musí jít hasicí přístroj i se svou 
skříňkou k doktorovi na prohlídku. Protože ale ani jeden z nich nemá 
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nohy, musí doktor přijít za nimi. 
Když doktor přišel, vyndal hasicí 
přístroj z plechové skříňky a zapálil 
lavici, kterou sebral z nějaké třídy. 
Pomocí hasicího přístroje oheň 
uhasil, lavici vrátil zpátky do třídy 
a přístroj znovu naplnil. Pak 
zkontroloval skříňku, jestli někde 
nerezaví a jestli do ní pořád ještě 
pasuje klíček. Když doktor vše 
zkontroloval, tak ani skříňka, ani 

přístroj nepoděkovali, tak je doktor nechal na zemi vedle zdi.   
                 Vojtěch Charenza 9. C 
 
Co si povídají šedá auta na školním dvoře? 
Podle mě si povídají o řidičích, kteří to auto vlastní. Občas tam padnou 
i slova, že si řidič neumí ani vytřepat koberce a to pro auto určitě není 
plus. Také probírají, za kolik řidič tankuje, jestli za málo nebo za moc. 
Auta se netěší na své řidiče, protože je čeká další práce, musí je odvézt 
někam jinam.                 Patrik Kvarda 9. C 
 

Ráno učitelé zaparkují na školním 
dvoře. Auta jsou velmi ráda, že se 
opět potkala a můžou pokecat. 
Dorozumívají se rádiovými vlnami 
a utvoří skupinky podle barev nebo 
značek. Baví se o tom, jaké palivo 
jim nejvíc chutná, kde kdo zrovna 
rezaví, jak je bolí tlumiče z českých 
cest. Někdy se i pohádají, to 

vypadá tak, že se spustí pronikavý alarm a ne a ne přestat.   
                   Martin Gajdušek 9. C 
 
Kdo nám krade čas? 
Možná jste si všimli, že se každý týden zkrátí den o dvacet minut. Kdo 
ten čas bere? 
Podle mě ten čas bere nějaká neznámá postava, která si ho schovává na 
horší časy. Například když by měl být konec světa třeba za 10 dnů, tak 
by ta postava vzala dalších 50 dnů našetřeného času a dala ho před konec 
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světa. To by znamenalo, že by lidé žili o 50 dnů déle. Takže čím víc 
ušetřeného času, tím delší život.     Martin Žižka 9. C 
 

Časy se mění… 
V neděli skončí letní čas. Komu střídání časů vadí? 
Střídání časů mi moc vadí, protože než si zvyknu, tak to bude dlouho. 
Nevýhodou je i to, že když budu chtít jít ven, budu muset brzo domů, 
protože je o hodinu dříve tma.         Denisa Skoupilová 8. A 
 
Nenávidím, když se mění zimní čas na letní. Vždycky jsem nevyspaná a 
trvá mi strašně dlouho, než si na to zvyknu. Jsem ráda, že se opět čas 
mění na zimní. Bylo by nejlepší, kdyby zůstal. Už se těším, snad se 
konečně vyspím.            Katka Voščeková 8. A 
 
Nenávidím změnu letního času na zimní. Je strašně brzo tma. V šest 
hodin bylo ještě světlo a teď už bude v pět hodin černo. Nesnáším to. 

Lucie Krpcová 8. A 
 

Co dělal žebřík před ředitelnou? 
Známá firma – červené čápátko bydlící v naší škole se zase vracelo 
z nějaké párty pozdě domů a kvůli své opilosti nemohlo vylétnout do své 
skrýše, a tak si vypůjčilo žebřík a ráno ho prostě zapomnělo, kam má 
vypůjčený majetek školy vrátit…         Kristýna Biolková 9. A 

 
Žebřík utekl školníkovi 
na truc. Snažil se 
zdrhnout, ale jelikož se 
ve škole nedá vyznat a 
nenašel východ, čekal už 
rovnou u ředitelny a 
zpětní odnes na půdu.   
        Lucie Kedroňová 9. A 
 
Žebřík sem přišel proto, 
že se chtěl podívat na 

suplování. Byl zelený.     Jakub Šmahlík 9. A 
 
Žebřík utekl ze sklepa, protože mu tam bylo smutno a šel si postěžovat 
za paní ředitelkou. Ale šel po schodech pomalu a paní ředitelku 



-47- 
 

nezastihl. Je už starý a už nemohl, tak tam zůstal a čekal, až ho školník 
odnese do sklepa.              Nikola Štefková 9. A 
 

Podzimní prázdniny 

Podzimní prázdniny jsou fajn, ale nechápu, proč jsou tak zatraceně 
krátké? Všude je listí a studený vítr, který je docela nepříjemný pro lidi, 
ale já jsem nadpřirozená 14letá dívka. Budu se zase celé prázdniny 
přejídat a počítat dny do dalších prázdnin. Přiberu aspoň 10 kg kvůli 
babiččině kuchyni (vaří líp jak školní jídelna). Budu se koukat až do 4:00 
hodin do rána na hvězdy. URČITĚ se budu učit fyziku a informatiku…  
Babi mi bude zase říkat: „Uč se vařit, jednou to budeš potřebovat.“ Jenže 
podzimní prázdniny jsou tak krátké, že na vaření nebude čas a raději 
budu pouštět draka. Taky je super skákat do louží a bláta, nejlépe dřív do 
bláta až potom se umýt v té louži. Prostě miluju podzim. 

Eva Mačejná 9. C 
 

Na letošní podzimní prázdniny se velmi těším. Prázdniny se čím dál tím 
víc blíží, budou už 29. 10., ale pro mě už začnou 28. 10., protože hned 
po škole budu mít klid. Sice hned jak přijdu domů, začne mě babička 
zaměstnávat. Řekne třeba: „Klári, pojď posbírat ořechy,“ nebo „Zajdi do 
obchodu.“ Bude to samá práce, ale i tak si sednu ke knížce nebo 
k televizi a dám si křupky, brambůrky, pití, … Doufám, že bude kolem 
7 °C, na podzimní prázdniny je to tak akorát. A taky bych si přála, abych 
mohla jít k Veri (i když bude určitě zase na volejbalovém zápase, jako 
každý víkend) si zahrát Star Stable. Pochybuju, že to všechno stihnu, ale 
doufám, že si letošní prázdniny pořádně užiju.            Klára Petrová 9. C 
 
Podzimní prázdniny začínají 29.10. Docela se těším, ale škoda že jsou 
jen dva dny. Asi je budu trávit stejně, jako normální víkend. Budu 
s kamarády, rodinou, hrát volejbal, … A nebo mi mamka bude zase 
říkat: „Ukliď si pokoj, když máš čas.“ A já zase budu dělat, jako že mi 
nikdo nic neřekl. Venku bude určitě zima jen doufám, že nebude pod 
5 °C. Jinak se budu doma nudit (nebo poslouchat písničky). Prázdniny 
utečou určitě rychle jako každé jiné a potom to zas bude jenom učení do 
školy atd. Hlavně ať nemám žádný zápas s volejbalu, protože by se mi 
určitě nechtělo hrát přes prázdniny. A možná si už napíšu seznam dárků 
na Vánoce. Doufám, že si tyhle prázdniny užiju na 100 %.  

Aneta Šturalová 9. C 
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Pár slov na závěr: dobrou zprávou je to, že jsme našli nové malíře 
(k Natálii a Jakubovi přibyli Lukáš s Martinem ze 6. C). Ta jiná zpráva 
je ta, že pokud jste i letos čekali speciální číslo ze Dne otevřených dveří, 
jako vyšlo vloni, plníme to, co jsme slíbili, tedy nebude. Stále hledáme 
nové redaktory. Kdybyste o nějakých šikovných a spolehlivých věděli, 
dejte nám vědět. Děkujeme a přejeme příjemné čtení říjnového Druhého 
patra. 
 

Žáci nasbírali tolik kaštanů,                    že zachrání nejen  

zvířata v lese,         ale přivedou na svět i další. 
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