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V tomto čísle nepřehlédněte: 
Nocování s Druhým patrem – 75 
Jak se dělá divadlo – 77 
Čerti kolem nás – 79 

Jak rozumět mládeži? – 87 
Vědci překvapují – 91 
Čepicový strom – 93 

 

Slunce, vrať se! 
Dny plynou jeden za druhým. Týden střídá týden a už nás čekají Vánoce 
a pak očekávané vysvědčení. Kdo z nás si ale v tom vánočním shonu 
stihl všimnout, že se blíží slunovrat? Dny jsou stále kratší. Od 21. září do 

21. prosince se den zkrátil o 4 hodiny 
36 minut. Vyjdu ze školy a než se stihnu 
vzpamatovat, je zase tma. Dlouho tomu 
tak ale nebude. 21. prosince bude zimní 
slunovrat a slunce se na nás bude usmívat 
opět déle. Proč se ale slunovrat teď vůbec 
neslaví? Přejdeme ho jako by nic a vůbec 
si nevšimneme, že slunce svítilo pouhých 
8 hodin a 4 min. Naši předkové to ovšem 
měli jinak. Období před ním bylo dobou 
nějaké formy odpočinku, lidé nemuseli 

obdělávat pole a většinu času trávili v chalupách u kamen. Zároveň to ale 
byly doby, kdy bylo málo jídla a slunovrat pro ně byl dnem, kdy se 
slunce začne vracet a bude jim už jen lépe.  Slunovrat v dřívějších 
dobách měl plno pověr a s nimi se nesly i různé rituály. Říkalo se, že 
všechno špatné se má v nejdelší noci v roce zakopat hluboko pod zem, 
aby se zlo už neopakovalo a šlo o dům dál. Co je na tom ale pravdy, se 
neví. My tento svátek vůbec neslavíme. Máme elektřinu a na slunci už 
tolik závislí nejsme. Dokonce i vysvědčení se slaví víc než to, že se 
začne prodlužovat den, což je podle mě škoda. Měli bychom si kromě 
Vánoc všímat i jiných svátků, které byly pro naše předky velmi důležité.           
            Jana Cibulcová 9. A 
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Slunovrat podle 6. C 
Slunovrat by se měl slavit tak, že se budou pouštět lampiony, zapalovaly 
by se ohně a byla by velká hostina s muzikanty a nakonec by každý 
vypustil lampion a dá do něho papír a napíše, ať jde noc už pryč, protože 
chceme více světla a ne noc.     Rostislav Válek  
 
Slunovrat bych asi slavila tak, že bych si vyšla na hory. Ať uvidím 
východ slunce, šla bych brzy ráno.    Ivana Babincová 
 
Slunovrat se může oslavovat brzo ráno na vysokém kopci nebo hoře. 
Všichni lidé by slunce mohli přivítat sladkými dobrotami. Zakončení by 
mohlo být při západu slunce.           Pavlína Kantorová 
 
Myslím, že slunovrat by se měl v dnešní době slavit přes moderní 

techniku. Někde ve městě by se měl uspořádat koncert a 
různé proslovy. Nemělo by tam chybět promítání na 
budovy, které vypadá velmi pěkně, moderně a zábavně. 
Různé stánky a suvenýry by tam byly také. Oslavy by 
trvaly do noci. V jedenáct hodin by lidé museli utichnout, 
aby viděli nejúžasnější část oslavy slunovratu. Na oblohu 
by vrtulník vynesl obrovskou svítící kouli, která má 
připomínat slunce. Celé město by zářilo od „slunce“ a 

oslava by pomalu končila. Na tento den by město jen tak nezapomnělo.  
       Martin Kundrát 
 
Slunovrat by se podle mě slavit neměl. Mám rád dlouhé noci, aspoň se 
pořádně vyspím. Slunce mám rád jenom v létě u moře. Spím mnohem 
radši, protože si odpočinu a zapomenu na školu (aspoň někdy), takže 
bych ho radši neslavil. Chci spát!!!   Jarek Bordovský 
 
Slunovrat bych oslavila s přáteli. Vyzdobili bychom třídu papírovými 
sluníčky. Dále bychom se podívali na dokument o slunovratu. 

Kateřina Štěpničková 
 
Oslavme to ve vesmíru! Na Měsíci nebo jiných stanicích. Otevřete si 
pivo a lehněte si na lehátko a taky tančete! Můžete také udělat bez-
gravitační boj u vaší rakety. Bude to zábava. Nakonec si skočte na zem 
s padákem a přistaňte u vašeho domu. Tam si popovídáte s rodinou a pak 
se vraťte na základnu. Toť vše.             Vlastimil Paluska 
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Nocování s Druhým patrem 
Přišla jsem do vestibulu a tam si mě vyzvedl pan učitel. Dovedl mě do 

družiny, a když jsme byli všichni, přišla paní 
učitelka Novotná, zakladatelka divadelního 
kroužku Tyršovadlo. Povídala nám o tom, jak 
vzniklo Tyršovadlo a také různé vtipné příběhy. 
Hodně jsme se smáli. Potom jsme měli dopsat 
kousek hry a zahrát ji. Když jsme skončili, šli 
jsme se podívat na stromeček. Potom jsme šli 
k vodě, tam jsme chvíli přemýšleli o všem 
možném. Přišli jsme do školy, udělali palačinky 
– byly dobré. Po palačinkách jsme stavěli 
obrázky z vršků, to mě bavilo. Po dlouhém 
stavění jsme šli hrát kuželky, to mě bavilo ze 

všeho nejvíc. Na nocování s Druhým patrem jsem byla poprvé a líbilo se 
mi. Těším se na další.             Nikol Reková 
 
Když jsem viděl na náměstí vánoční stromek, jak tam v celé svojí kráse 
zářil, tak mi připadal celý svět veselejší. Nejlepší bylo, když před strom 
přišla družina a začali tam zpívat koledy. A ještě k tomu měli na hlavě 
rohy. Na vršku stromu byla zářící hvězda, která mne úplně oslnila. 
Baňky byly velké jako pomeranč. Vyfotili jsme se na pódiu a potom 
jsme šli k vodě, tam nám dal pan učitel úkol, že nesmíme dvě minuty 
dělat žádné kraviny. Zvládli jsme to úplně v klidu a potom jsme šli do 
školy.  Nevím, co bych dál napsal kromě téhle věci. Vánoční strom byl 
nádherný, družina byla skvělá. A obě dvě ty věci vytvářely vánoční 
kouzlo, které se jen tak nevidí.              Jakub Juřík 
 
Při pečení palačinek jsme byli rozděleni na 4 skupiny. Šesťáci, deváťáci, 
já s Kubou z 8. B. Museli jsme vypracovat těsto, které se skládalo 
z mouky, vajec, mléka a soli. Pak na řadu přistoupil šlehač, těsto pomalu 
houstlo a houstlo. Pak jsme zapnuli sporák a šli smažit palačinky. Ze 
začátku se moc nedařilo, ale nakonec se mi povedly. Hlavně ty poslední 
se mi povedly, ale stejně mi je snědl Kuba. Pak jsme museli umýt po 
sobě nádobí.            Karel Šindler  
 
V pátek 27. listopadu asi kolem sedmé hodiny jsme z naší školy vypustili 
bandu malých čertíků. Pokud se teď divíte, kde se v naší škole vzali 
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čertíci, nikdy jste nenavštívili družinu.  Tam se to čerty jen hemžilo. Děti 
se svítícími rohy šťastně držely v rukou lampiony a už se těšily na cestu. 
K mému překvapení se ale malí čertíci nevydali do pekla, ale na náměstí 
pod rozsvícený stromeček.  Shromáždili se kolem stromu a začali zpívat 
vánoční koledy. Moc diváků sice neměli, ale myslím, že to mělo tu 
správnou atmosféru. Nezáleží přece na tom, kolik diváků měli, ale jak 
moc si to užili…              Kristýna Biolková 
 
Už druhým rokem jsme s Druhým patrem smažili palačinky u příležitosti 
„velkého přespání ve škole“.  Letos jsme se rozdělili dokonce na 

3 skupiny. Jednu tvořili Karel a Kuba, 
druhou Marťa s Lukym a tu teoreticky 
poslední ty nejstarší „baby“ – Kika, Jana 
a já, takovou zvláštní skupinu o jednom 
člověku tvořil pan učitel osobně… 
Všechny, omlouvám se, skoro všechny 
palačinky se téměř povedly a domácí 
marmeláda k tomu, mňamka… Docela 

jsme se i pobavili díky našeho focení a olizování nože nebo hrnku na 
hlavě. Ovšem nejvtipnější na tom bylo, že jsme o tom, jak jsme smažili, 
měli psát, tím se to všechno zabilo!               Míša Žingorová 
 
Snad všichni se těšili na palačinky, ale co se nestalo. Překvapením dne 
bylo to, že si pověstné palačinky budeme muset udělat sami. Ty 
„nejpovedenější kusy“ jsem dostal já. Od mých palačinek byl pokoj a 
mohli jsme se věnovat těm ostatním členům našeho týmu. Poprali jsme 
se i s Martinovými palačinkami a na řadě byla Nikča, která naši „pomoc“ 
vyloženě odmítla. Když jsme z posledních sil dojedli, šel jsem se projít 
s Martinem po prvním patře, ve kterém byla naprostá tma. Byla to 
strašná sranda a moc mě to bavilo.         Lukáš Kutáč 

 
Když jsme přišli do školy, byla jakoby 
volná zábava. To se však změnilo, když 
tam přišla paní učitelka Pavla Novotná. 
Začala nám vyprávět o tvorbě scénářů 
do divadelního kroužku Tyršovadlo. 
Informace byly zajímavé a zábavné. 
Později jsme dostali papíry 
s nedokončeným scénářem. Pracoval 
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jsem s dvěma kluky ve dvojici. Byla to zábava. Vymýšleli jsme scénář 
k jedné divadelní hře. Největší zábava ale byla to odříkat. Náš příběh 
totiž nebyl úplně normální, ale nebyla to zase taková nereálnost. Po 
namluvení jsme se šli podívat na tu pravou divadelní hru, myslím, že to 
byla hra Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Po tom všem jsme šli ven a 
zábava pokračovala.     Martin Kundrát 
 
Na přespání Druhého patra jsme dostali úkol. Bylo to sepsání scénáře 
a zároveň dokončení jedné scény pohádky. Začínalo to poměrně klidně. 
Rozdělili jsme se na dvě skupiny (holky a kluci) a začali plánovat první 
věty rozhovoru mezi princem, králem a královnou. Nějak se to zvrtlo 

a z našeho prince se za 
obrovského záchvatu smíchu stal 
Vilém Evžen Klementin 69. 
a z princezny, se kterou se měl 
brát, byl tučňák, neboli v našem 
podání tučpták. Nakonec jsme se 
ale dohrabali ke zdárnému konci, 
ale nedalo by se říct, že to 
skončilo úplně úžasně… Princ se 
totiž rozhodl, že pokud se 

z tučňáka nestane zase princezna, tak že si ji nevezme. Celé tvoření byl 
ale velký výplod naší fantazie a podle toho to taky dopadlo. Během 
přednesu jsme se popadali za břicha a byli rudí jako rajčata. Nějak jsme 
to ale splácali a poslední věta byla snad jako jediná řečená vážným 
hlasem.         Jana Cibulcová 
 

Jak se dělá divadlo? 
Začátky divadelního kroužku Tyršovadlo sahají do dávné minulosti, kdy 

při jednom ze Dní otevřených dveří 
hrála třída paní učitelky Dobíškové 
ve třídě divadlo. Měli oponu, 
napovídali si. Mým druhákům se to 
líbilo a ve třetí třídě už měli 
divadelní kroužek – divadlo pro 
první stupeň. Pár let to tak bylo, pak 
ale chtěli malí herci pokračovat i na 
druhém stupni. V červnu si klekli 
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před paní ředitelku a ta kroužek povolila i pro druhý stupeň. 
V současné době hrají divadlo žáci od čtvrté do deváté třídy. Malí jsou 
skřítci, myšky, ptáčci, ti velcí mají role „dospěláků“. Mezi herci máme 
letos jednoho kluka a spoustu holek, těm nalepíme vousy a jsou z nich 
páni herci. 
 
Jak je to se scénářem?   
Zpočátku jsem upravovala známé pohádky, ale upravit pohádku pro 
dvacet herců bylo těžké, proto jsem začala psát vlastní pohádky. V zimě 
hrajeme pohádky s vánoční tematikou, v létě pohádky trošku praštěné. 
Zkoušeli jsme do psaní zapojit i herce, ale chtěli být vtipní, pohádku 
zaplnili všelijakými sprostými slovy, proto se musel text hodně upravit. 
 
Je rozdíl mezi malými a velkými herci?  
Třeba humor čtvrťáků a deváťáků je zcela odlišný, ale letos je to celkem 

fajn, holky nejsou tak hormonálně 
výrazné, takže s menšími vycházejí 
dobře. Mezi malými i velkými se 
najdou herci, kteří se „nestihnou“ naučit 
text. Poznáte je podle způsobu jejich 
hraní, říkáme jim prkenní herci. Stojí na 
místě a usilovně vzpomínají, co by měli 
říct. Pokud najdou jiná slova, než od 
nich jejich kolegové čekají, je problém 
přenesen dál. Je tu ale nápověda, 
nejčastěji napovídá z jedné strany 

vypravěč, z druhé strany jeviště já. Platí ale, že těm velkým se 
nenapovídá… Pak třeba diváci vidí, že Honza je nejen hloupý, ale 
i hluchý. O veselé historky v divadle nouze není – třeba jednou nám pod 
pecí usnula herečka, která měla poslouchat, co se říká. Nakonec jsme ji 
museli probudit násadou od smetáku…  
 
Jaké jsou rozdíly v publiku?  
Nejlepší je smíšené publikum, třeba první, pátá a devátá třída. Prvňáci se 
baví a smějí, deváťáci se smějí prvákům a páťáci se přidají, protože se 
smějí všichni, tak by se měli přidat i oni. Nejtěžší je pro herce hrát před 
spolužáky, třeba čtvrťáci se nejvíc bojí v publiku čtvrťáků. 
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Na které představení nejvíc vzpomínáte? 
Kdysi byl ve škole pěvecký kroužek prvního stupně, hráli jsme hru Živý 
betlém a oni nám ve hře zpívali. Bylo to nádherné. K divadlu patří 
i kulisy a další pomůcky. Pokud uvidíte spoustu dobrého jídla, nemusíte 
hercům závidět. Měli sádrovou bábovku, na kterou se sliny sbíhaly, 
chlebíčky z molitanu přímo lákaly a kuřecí stehna z papíru neměla 
chybu. 
 
Jaká bude nová vánoční pohádka O třech zvědavých princeznách? 
Diváci v ní opět budou moci nasát vánoční atmosféru. Bude plná 
zvědavosti, kouzel a dobrých skutků. Snad si diváci odnesou i poučení 
o tom, že na Vánoce by neměli myslet jen na sebe. Ale na koho a proč – 
to se dozvíte až v divadle. Moc se na vás těšíme. 
 
Děkujeme principálce divadelního kroužku Tyršovadlo paní učitelce 
Pavle Novotné za odpovědi a za čas, který nám věnovala. 
 

Každý je hrdina, dokud jsou čerti daleko… 
Byl jsem vloni v Rakousku na Krampuslaufu (průvodu čertů). Jsou to 
úplně jiní čerti, než u nás, mají velké dřevěné masky, nějaký barevný 
plyn, to je konzerva s barevným dýmem, který smrděl, a nešlo to dýchat. 
Nechyběly dřevěné rukavice s drápy, obleky. Moc jsem se bál, když ten 
čert na nás vystartoval a bouchal do zábradlí a řval. Byl to super výlet, 
ale divil jsem se, že tam bylo víc Čechů než Němců… 

Vlastimil Paluska 6. C 
 
Každý rok přijdou ve škole čerti, Mikuláš a anděl. 
Vždycky začínají u prvňáků v přízemí a potom to 
začne postupně. Mikuláš nadělí jako v každém roce 
balíčky a těm trošku největším mikulášské perníčky. 
Když se čertem něco nelíbí, vytáhnou svoji knihu 
hříchů. Některé seberou do pytle, ale potom je zase 
vrátí, ale vždycky jsou úplně černí. Nakonec jim děti 
zazpívají písničku nebo řeknou básničku. Pak se 
rozloučí a jdou do další třídy.         Natálie Malíková 

 
Jednoho dne ve školce k nám přišli čerti a andělé. Jeden kluk hodně štval 
učitelky a dělal naschvály. Jak přišli, tak jsem se bála. Přišli k tomu 
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klukovi a zeptali se ho, jestli je to on, co zlobí. On odpověděl, že ano. 
Vzali pytel a chtěli ho tam dát. Pak ho někam odnesli a pak přišel celý 
černý. Pak nám dali sladkosti.      Amálie Kanioková 6. C 
 
Čertů se už nebojím. Už nejsou vůbec děsiví. V první třídě jsme se jich 
bála, ale teď už ne. Jestli to není tím, že jsem starší a čerti mi už 
zevšedněli. Ale stejně doufám, že pár spolužáků si odnesou… 

Claudia Člupná 6. C 
 
Když jsem byla v první třídě a měli jsme Mikuláše, vůbec jsem 
nevěděla, že nějací čerti po škole chodí. Myslím, že to byla třetí hodina. 
Celý den jsem slyšela nějaký řev a cinkání řetězů. Nevěděla jsem, co to 
je. Najednou do třídy přišel Mikuláš s anděly po jeho boku. Potom přišli 
čerti a museli jsme říkat básničku nebo zpívat písničku. Když jsme 
dozpívali, dostali jsme sladké. Když přišli, tak jsem málem dostala 
infarkt, byli celí černí a celí strašidelní. Měli rohy, ocas, kopyta, prostě 
to, co čerti mají mít. K nám domů čerti, andělé a Mikuláš nechodí. 

Kateřina Jurečková 6. C 
 
Když přišli do třídy, roztřásl jsem se. Vzali si Erika k sobě a postrašili 
ho. Potom nám dal anděl sladkosti. Mikuláš se rozloučil a všichni odešli. 
A tak skončil můj první Mikuláš ve škole. Můj druhý Mikuláš byl v ten 
den doma. Čekal jsem vystrašený v pokoji. Když zazvonil zvonek, šel 
jsem otevřít a byl to Mikuláš. Pochválili mě, že jsem nezlobil. Dárky a 
sladkosti jsem dostal poté, co mě postrašil čert.   Ladislav Žlebek 6. C 
 
Hladový čert 
Jednoho dne čertovské království uspořádalo "Velké hry". Vítěz bude 
ten, kdo unese nejvíce lidí. Byl tam i jeden malý čert Nešika, který tohle 

nechtěl dělat, ale jeho zlý otec s velkým 
postavením ho zapsal do té soutěže. Když 
soutěž začala, čerti vyrazili a šli unášet lidi. 
Nešika měl velký hlad, a i když nechtěl, šel se 
podívat do jedné chatky. Měl štěstí, nikdo tam 
nebyl. A tak se škvírou v okně dostal dovnitř. 
Opatrně prošel krásně uklizené pokoje, aby se 
ujistil, že tam nikdo není. Za chvíli našel 
kuchyň. Byla to velice útulná místnost, ale 
malý čert nevěděl, co kde je a jak s tím 
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zacházet. A tak začal všechno prohledávat. Byl tak nešikovný, že mu 
všechno padalo a rozbíjelo se. Objevil sporák, který nikdy ještě neviděl, 
a tak zkoušel vším mačkat a točit. Omylem ho zapnul, a když byl tak 
nešikovný, sedl si na něj. Vykřikl bolestí a pelášil na dvorek do sudu 
s vodou. Vrátil se a konečně našel komoru s jídlem. Byla tam mouka, 
vejce, cukr, med a další suroviny. Řekl si, že to všechno smíchá 
dohromady a dá to na tu pekelnou věc, která ho tak popálila. Tak se do 
toho dal. Svojí prací zašpinil celou místnost. Už byl zoufalý, a tak nechal 
tu divnou hmotu, kterou vytvořil, na místě a šel prohlídnout dvůr. Měl 
štěstí, zrovna tam byla krásná velká jabloň. S úlevou se zakousl do 
šťavnatého jablka. Spokojeně a unaveně se vrátil dovnitř. Tam si lehl do 
jednoho z pokojů a usnul. Asi za jednu hodinu přišla babička, které tento 
domek patřil. S hrůzou vešla do kuchyně a našla tam obrovský 
nepořádek. Šla po stopách od mouky, až dorazila do pokoje, kde spal 
čert. Byla velice odvážná a tak ho opatrně vzbudila. Babička na něho 
promluvila: „Co jsi tu dělal?“ Čert přiznal, že měl strašný hlad. Babička 
se nad ním slitovala a řekla, že mu něco udělá. Udělali úžasné koláčky a 
všichni byli spokojení. Potom babičce řekl, proč tu musel jít. Babička 
mu nabídla, že tu může zůstat. Čertík to s radostí přijal a žili spolu až do 
smrti.      Daniel Romanovský 9. B 
 
Bojí se 5. A čertů? 
� Nebojím se, protože konečně dostanu uhlí a můžu si postavit 
sněhuláka. Kristián Martiška 
� Těším se na Mikuláše, protože je milý a veselý. Dan Vlček 
� Na Mikuláše se vždycky těším, protože je vždycky prča, ale vím, že 
jsou to jen převlečení deváťáci, ale aji přesto se těším na to uhlí, co 
dostanu ☺, aspoň přitopím v baráku. Martin Jaroš 

� Jsem trochu nervózní, nedávno jsem totiž měla 
problém, no tak nevím. Ale také se těším, páč se 
nebudeme učit a dostaneme něco, sice nevím co, ale 
mám ráda, když něco dostávám☺ Eliška Rojčíková 
� Na Mikuláše se těším, protože dostanem 
mikulášskou nadílku. Myslím si, že odnese většinu 
kluků, ti dělají lumpáren hodně. Jsem zvědavá, co 
dostanou ty hodné děti. Když přijde Mikuláš, 

znamená to, že se blíží Vánoce. Adéla Jevičová 
� Na Mikuláše se docela těším, protože když mě unesou v tom pytli, tak 
se nebudu muset učit. Benjamin Rašovský 
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� Těším se, protože zase po roce uvidím Mikuláše a nebojím se, protože 
naše třída byla přes rok moc hodná. Natálie Frantová 
� Já se těším, protože bude velká sranda. A čertů se nebojím, protože 
jsou srandovní, oproti čertům v Rakousku jsou srandovní. Natálie 
Bečková        
 
Peklo 21. století? 
Hříšníky hledají díky velkému počítači. Vždy jim řekne adresu 
i telefonní číslo. Informují děti o tom, že je do týdne unesou do pekla. 
Tam je pak soud, který jim udělí prospěšnou práci. Nejhorší práce zatím 
byla učení ve školce.            Dita Bártková 6. B 
 
Čerti chodí pro zlé duše tak, že nastartují citroen, převlečou se za 

instalatéra a kouzelným šroubovákem otočí za 
kohoutek a teleportují se do pekla. Vše je naopak. 
V moderních kotlích si užívají horkou lázeň čerti 
a hříšníci pracují za čerty. Uklízí, vysávají a 
počítačovým maniakům berou čerti elektroniku a 
užívají si na ní. Heslo od mobilu nebo od počítače 
jim nevadí, protože to heknou. A novodobým 
hříšníkům ukazují, jak ničí hezká auta, a hříšnicím 
spalují kabelky. Jídlo je tam zajištěné, jednou za 
rok mají povolenku na jídlo z McDonaldu, když 
pracují dobře. Luxfer je pořád na Facebooku a 

hříšníky hledá na Googlu.         Natálie Ličková 6. B 
 
V 21. století máme v pekle počítače a tablety, kde se hledají zlobivci. 
Všichni před vstupem musí dostat čip a odevzdat svou duši. Jestli se 
někdo polepší, pustí ho zpátky. Jestli změněný spáchá nějaký hřích, 
vezmou ho zpátky do pekla a nebude návratu.   Adéla Jalůvková 6. B 
 

Redaktoři doprovázeli čerty! 
Na výpravu po škole jsme se vydali ve společnosti dvou čertů, dvou 
andělů a Mikuláše. Byli dobře oblečeni a každá postava vypadala, jak 
měla. Začal pochod po škole. Čerti dobře děsili děti, hlavně v prvních 
třídách. Naše první navštívená třída 1. C nebyla skoro ani vyděšená. 
Proslov měl spíše Mikuláš a čerti. Pořád se dohadovali, jestli je tam více 
hodných nebo zlobivých dětí. Když Mikuláš vzal knihu dobra a knihu 
hříchů, vyhrála kniha dobra. Děti ale musely zazpívat, aby dostaly 
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odměnu. Opět pokračoval pochod po škole 
s děsivými čertími výkřiky. V naší druhé 
navštívené třídě děj probíhal takřka stejně. 
Jelikož jsme byli ve čtvrté třídě, nikdo se 
nerozbrečel. Když Mikuláš zase „zvážil“ 
knihy, vyhrála kniha dobra. Děti byly 
šťastné, že dostaly dárky v podobě perníčků 
nebo ořechů. Blížil se konec vyučovací 
hodiny a celá skupinka nám najednou 
zmizela někde v bludišti sklepních chodeb. 

Po přestávce budou pokračovat, ale já s Lukášem musíme jít na další 
hodinu. Byla to dobře strávená hodina…      Martin Kundrát 6. C 
 
Sotva jsme otevřeli dveře do 1. C, čerti už děsili děti, ty seděly jako 
přibité. Mikuláš se dohadoval s čertem, jestli mají děti více dobrých nebo 
špatných skutků. Skupinka pak zamířila do třídy 4. A, kde se rozpoutal 
boj o srdce (a duše) dětí, Mikuláš versus čerti. Děti zazpívaly a bylo 
jasno. Čerti ještě jen tak pro srandu provětrali 9. C třídu. 

Lukáš Kutáč 6. C 
 
Co udělá Ježíšek s dárky pro děti, které mezitím odnesl čert? 

� Ježíšek jim dárky donese, ale oni si s nimi 
nemohou hrát a budou litovat, že zlobili. Martin K. 
� Ježíšek zbylé dárky prodá na Aukru, nebo je 
rozdá těm, kdo je bude chtít. David 
� dá dárky rodičům a až někdy příště to dají dětem 
na narozeniny. Nebo je zakope na zahradě a počká, 
až se ty děti budou hrabat z pekla a vezmou si je.  
� Ježíšek pošle email do pekla a s předstihem se 
zeptá, koho si odnesou. Takže Ježíšek ví, kdo bude 
v pekle a kdo ne. Potom zbývá jen nakoupit 

dárečky pro hodné dětičky. Martin G. 
� pošle je poštou do pekla, nebo je před očima těch dětí spálí a bude se 
kochat tím, jak brečí. Marie 
� dárky vyhodí, protože byly stejnak pro děcka, která neměl rád. 
Karolína 
� dá dárky do bazaru a všichni ježíškovi pomocníci si je koupí, nebo je 
vyhodí na městskou skládku. Klára P. 
� dá je dětem z dětského domova, do nemocnice nebo dětem, co byly 
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hodné a zaslouží si více dárků. Klára K. 
� Ježíšek může být dětinský, všechny dárky si rozbalí a bude si hrát, 
nebo některé dárky dá čertovi za to, že si odnesl zlé děti, které si dárky 
nezasloužily. Martin Ž.           (9. C) 
 

Naše třída dostala velký dárek! 
PRO: byl to úžasný nápad, protože se můžeme dívat na různá videa, aniž 
bychom se stěhovali do jiných tříd. 
PROTI: paní učitelka musí stát u okna, protože montéři dali krátký 
kabel. Kryštof Václav Schindler 

 
Milý Ježíšku, 
je super, že jsme dostali dataprojektor, protože je 
úplně boží. Můžeme se dívat na různé pohádky, 
hrát hry do Aj, Čj, atd. Prostě jsem moc ráda a 
nevím, co mám říct. Je to sice dárek, který jsme 
dostali dřív, ale nevadí. Veronika Pavlátová 
 
Do třídy přišel po špičkách dataprojektor. Byl to 

hezký dárek, ale mně je to celkem jedno, já bych to zvládl i bez 
dataprojektoru. Někteří si na to zvyknou a potom bez něj nezvládnou nic. 
Rada starších rozhodla, že tady bude. Antonín Blažek 
 
Milý Ježíšku, jsem opravdu moc ráda, že máme dataprojektor, teď už si 
můžeme hrát nebo dělat různá internetová cvičení, taky si pouštíme 
písničky a koledy. Moc ti děkuju. Je to moc dobrý dárek. Sára Urbanová 
 
Milý Ježíšku, 
jsme rádi, že jsi nám dal tento dárek. Mně osobně udělal moc a moc 
velkou radost. Myslím, že nám to moc pomůže, hlavně nám, dětem. 
Značka je HP. Akorát nám ti montéři ten notebook dali na okno, ale 
nám, tedy spíše paní učitelce, to docela dost vadí. Můžeme tam hrát hry 
k vyučování. Je to supéééér! Od Moniky Sobotové 
 
Také redaktory Druhého patra navštívil Ježíšek. Dostali to, co potřebují 
nejvíce – bloky, propisky, knížky na čtení, diáře. Součástí dárku byla 
i pozvánka na exkurzi do firmy Myonic, která vyrábí miniaturní ložiska. 
Ježíšku, děkujeme a jsme rádi, že i v nebi čtou Druhé patro ☺ 
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Které školní časopisy jsou nejlepší? 
Cesta  
   Na školní výlety jezdím ráda zásadně proto, že se na danou exkurzi, 
zříceninu hradu nebo historickou památku musí nejprve dojet. Ano, zní 
to možná hloupě, ale zamyslete se, ať už jste jeli se třídou či rodinou na 

nějaký výlet, odkud 
máte nejvíce zážitků? 
Ano, většinou si 
pamatujeme hlavně 
úžasné hlášky třídních 
komiků, průšvihy, 

zmeškané vlaky, rozzuřené řidiče a další nesmírně důležité věci, které se 
staly cestou. 
   A ani cesta do Brna s Druhým patrem nebyla výjimkou. Pokud pominu 
skutečnost, že jsme museli vstávat ve čtyři hodiny ráno, byla to cesta 
plná zážitků a vzpomínek. Jelikož jsem opravdu velice šikovné dítě, 
dokázala jsem se už v prvních minutách jízdy vlakem polít minerálkou, 
což pan učitel okomentoval slovy: „Ty ses určitě potřebovala jen 
osprchovat.“ Nemůžu zapomenout ani na naše ospalé pohledy, toužící 
jen po klidu a míru, což bohužel někteří hluční cestující nedokázali 
pochopit, a navíc jsem zjistila, že na vlakových nádražích prodávají 
automaty všelijakou kávu, ale bohužel tam zapomněli zařadit nějakou, 
která se dá pít. Zatímco cesta tam byla značně ospalá, na cestě zpátky 
jsem byla plná sil a všem jsem to dávala značně najevo. Výsledkem 
mého běsnění a nekonečných záchvatů smíchu byla například popsaná 
bageta nebo otrávení pasažéři. Podtrženo sečteno, na kontu Druhého 
patra přibyla další zdařilá akce…           Kristýna Biolková 
 
Předvánoční Brno 
Do Brna jsem se dostala s Druhým patrem, když jsme jeli na vyhlášení 
nejlepšího časopisu roku. Na pozičních místech jsme se bohužel 
neumístili, ale i tak pokládám za velký úspěch, že jsme se dostali mezi 
finalisty. Kromě vyhlášení výsledků jsme si ve volném čase stihli projít 
i kousek Brna. Nebylo to nic krásného. Spousty lidí, kteří se potřebují 
někam rychle dostat, a tak přebíhají z jedné tramvaje do druhé. Pak jsme 
ale došli na jedny vánoční trhy a na mě hned dýchla krásná vánoční 
atmosféra. Bylo to krásné. Z jedné strany jsem cítila sýry, z druhé 
uzeniny a o kousek dál mě v nose zaštípala vůně svařeného vína. 
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Všechno jsme hltali očima a na všechno najednou dostali obrovskou 
chuť. Museli jsme vypadat komicky, 
jak jsme chodili od jednoho stánku 
k druhému a říkali jen: „Mňám, jé, to 
se mi líbí!“ Ale určitě jsme nebyli 
jediní, kdo to takto měl. Zrovna jsme 
vystihli dobrou dobu, kdy náměstí 
nebylo zaplněno lidmi. Jediná věc, 
která mě ale mrzela, že jsme nemohli 
zůstat déle a obdivovat stromeček ve 

tmě. Musí to tam být krásné, jak je vše nazdobeno. Domů se ale muselo 
a i přesto, že jsme neviděli krásná světýlka, bylo to nádherné.   
       Jana Cibulcová 
 
Vyhlášení výsledků 
V pondělí 30. 11. 2015 proběhlo vyhlášení výsledků celorepublikové 
soutěže Školní časopis roku 2015 v Brně. Sešli jsme se v budově Střední 
školy polytechnické ve velkém sále. Potom probíhal workshop na téma 
Jsou novináři zlí? Přednášel bývalý novinář MF Dnes Jaroslav Čuřík 
o tom, jak musí být novináři rychlí a aktivní až dotěrní, aby nám mohli 
přinést aktuální informace. Důležitou roli hrají samozřejmě i fotografie. 
Po workshopu jsme byli nabiti informacemi tak, že jsme se museli 
posilnit a od pořadatelů jsme dostali bagetu s příchuti šunky a limonádu. 
Kolegyně Kristýna si chtěla udržet štíhlou linii, tak tu bagetu dala mně a 
ona si dala svačinu z domova. Po dvacetiminutové přestávce jsme se 
shromáždili znovu ve velkém sále a začalo vyhlašování výsledků.  

V kategorii prvního stupně zvítězil 
Bejbykoktejl z Jablonce nad Nisou před 
Mariánkem z Hluboček a Magickými 
listy z Říčan. 
V kategorii první a druhý stupeň byl 
první Riegrovák ze Svitav, druhý Brve 
times z Pardubic, třetí skončila 
Bublanina z Bánova. Druhé patro bylo 
na 18. místě z 66 časopisů, které do 

finále v této kategorii postoupily. 
Mezi časopisy druhého stupně byl nejlepší GAG-BEN z Třebíče před 
Písaříkem z Nezamyslic a Tučňákem z Českého Dubu. Pátí v republice 
jsou Puzzlíci z Kouřimi. 
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Podrobnější výsledky si můžete prohlédnout na stránce 
http://goo.gl/QDeILb 
Náš časopis si šel taky pro diplom za postup do finále, s diplomem jsme 
také dostali „placku“ s logem Školní časopis roku. Diplom si můžete 
prohlédnout na nástěnce u sborovny.  Cestou na vlak byl čas, tak jsme to 
vzali přes náměstí, podívali jsme se na trhy, vyfotili vánoční strom a 
betlém a hurá domů.          Karel Šindler 
 

Nerozumíte dnešní mládeži? Potřebujete slovník! 
Jednoduchý, univerzální a nepostradatelný slovník pro ty, co chtějí 
rozumět ostatním! Slovník obsahuje třeba slova jako nice, cute nebo like, 
která ani nemusím vysvětlovat! Starší, ale používaná slovíčka jsou good 
= když je něco „fakticky“ dobré, nebo „bože“ = katastrofa. A takhle! 
V tomhle se dá použít i anglická zkratka OMG = o můj bože! Další 
slova, která se nejvíc používají v údivu, (ať už v dobrém nebo špatném 

slova smyslu) jsou „jůů“, „to néé“, 
„boží“, „nejvíc“ nebo „ňuňaté“. Taková 
všem známá slova a fráze obvykle 
používané po rozdání písemek jsou „jako 
fakt“, „tak stane se že“, „asi tak“, „jaj“ 
atd. A univerzální slovíčka jako „jop“ = 
souhlas, „no“ = podle tónu hlasu je 

rozeznat, jak je myšlen význam, stejně jako „OK“ = „no ok“ jsem 
naštvaná, nebo „ok fajn“ dobře, rozumím, nebo „jasné“ = dá se použít 
sarkasticky, ironicky, naštvaně nebo souhlasně a vždy sedne. A ta nejvíc 
nejlepší slova jsou „Hej“ nebo „Hej asi tak“ a další různé způsoby 
použití, prostě se dá použit prakticky kdekoli a kdykoli! A závěr patří 
mistrovi a vítězem je slovíčko „Bro“ = je to zkratka slova něco jako 
bratr, ale používá se jako oslovení kamaráda/ky, např. „Hej bro, jak je?“ 
atd. Tohle je jen zlomek slov, je i spousta dalších „ňuňatých“ slov! 

Míša Žingorová 
 
Anděl dobré vůle – maličkosti, které by mohly změnit svět:  
� aby měl každý vlastní postýlku 
� aby si lidé spolu více povídali 
� aby se lidé snažili navzájem rozveselit 
� aby si lidé více hráli 
� aby měl každý hezký domov 
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� aby všichni rodiče na světě vyprávěli denně pohádky 
� aby se hodně zpívalo 
� aby lidé uměli poslouchat, co druzí říkají 
� aby se lidé uměli podělit 
� aby si lidé nezáviděli 
� aby se lidé uměli navzájem pohladit 
� aby byli všichni na sebe hodní 
� aby každého někdo každý den objal 
� aby se lidé uměli omluvit, když něco popletou (2. B) 
 

Mali čkosti, které změní svět 
� určitě by pomohlo, aby mezi lidmi byl mír. Aspoň by mezi státy a 
celkově mezi lidmi nebyly spory.  
� svět by se zlepšil, kdyby neexistovaly telefony, protože je na nich 
hodně lidí závislých 
� kdyby se všichni lidé měli rádi, nic by si nedělali, tak by mohl být 
mír, neválčilo by se a bylo by méně raněných citů.  

� kdybychom si jednou za čas pustili s rodinou film a 
kdybych si konečně našel nějakou pěknou holku 
� kdyby si lidé uměli udělat více času pro sebe, 
například zajít si na masáže nebo do kina, aby si více 
odpočinuli a byli v lepší náladě, byli by i veselejší a 
milejší. A taky o trochu více volna by jim také pomohlo 
k relaxu. 
� vyrobit nějaký generátor, který bude znečištěný 
vzduch přeměňovat na čistý, protože na několika místech 

se nedá dýchat. 
� kdybych nemusel brzo vstávat do školy. (9. B) 
 

Jaké jsou hvězdy v planetáriu? 
� V planetáriu v Ostravě bylo fakt super! Mohli jsme si vyzkoušet 
nějaké věci, např. vlnu tsunami, tornádo nebo tam byla koule a v ní 
elektřina. Chtěla bych se tam podívat znovu. Eliška Martiňáková 5. B 
� Nejvíce se mi líbilo, když jsme byli na promítání. A po promítání se 
mi nejvíce líbilo v těle astronauta a pak místnost ze zrcadel.  
� Nejvíce se mi líbilo ve filmové části, jak jsem viděla Čada – co se 
nám může stát ve vesmíru. Lucka S. 
� Byl jsem v planetáriu Ostrava. Líbilo se mi nejvíce stropní plátno na 
promítání (dobře by se na něm hrálo GTA). Matěj Tomšíček 5. B 
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� Přijeli jsme a asi na 20 minut jsme se šli podívat na film Astronaut. 
Dívali jsme se na Měsíc, Mléčnou dráhu a souhvězdí. Chvílemi se mi 
začínala točit hlava. Po skončení jsme se mohli podívat na tornádo, 
rozpoutat tsunami a dokonce se projít po Měsíci. Kamil Svoboda 5. B 
� Nejvíce se mi líbilo, jak jsme si mohli vyzkoušet tsunami, protože to 
může zničit celou vesnici. Kuba K. 5. C 
� Nejvíce se mi líbila koule, když se jí dotknu, tak se stanou čáry máry, 
teda tak to alespoň říkala paní učitelka. Taky se mi líbilo tsunami. A 
u filmové části jsme zjistili něco o Měsíci. Daniel B. 5. C 
 

Nebe nad námi 
Za dlouhými úzkými stromy jsme uviděla nádhernou oblohu, která ještě 
nechtěla jít spát. Poslední barvy se ještě chtěly ukázat, jak krásně je 
malíř namaloval pomocí žluté, modré a růžové barvy. Byly to dlouhé 
nerovnoměrné pruhy, které ti bily do očí, aby upoutaly tvou pozornost. 
Postupně malíř pruhy zamaloval nekonečnou černou barvou, kterou 
posypal zářícími světýlky. Byl to zážitek vidět tak nádherné dílo.  

   Lucie Vaňková 8. A 
 
Noční obloha je jako temně modré moře se zářícími hvězdami, které jsou 

jako kamínky v moři. Hvězdy jsou velké 
i malé a svítí nám na cestu, protože jsou 
hodné a nechtějí, abychom se ztratili. 
Obloha vypadá občas temně, ale někdy 
i krásně a mile. Občas proletí po obloze 
padající hvězda, která nám chce splnit naše 
přání. Přání se prý vážně plní. Někdy ale 

mraky zakryjí oblohu a my musíme počkat na další noc, abychom viděli, 
co se zase skrývá na obloze.               Johana Zemanová 8. A 
 
Ranní oblohu mám moc ráda, zejména v zimě nebo na podzim. Je vždy 
velmi krásná a zajímavá. Nepřipomíná mi vůbec svou barvou oblohu. 
Bývá modrá s fialovou a úplně růžovými obláčky, jindy zase fialová 
s červenorůžovou září v dálce. Východy slunce jsou obvykle nádherné. 
Když vstávám, obloha je nafialovělá, taková šeříková barva a je vidět pár 
hvězd a měsíc. Obloha je pokaždé jiná a krásná, stejně jako lidé. 

Veronika Mladěnková 8. A 
 



-90- 
 

Pokaždé, když se dívám na noční oblohu, si přeju, aby spadla ta 
nejjasnější hvězda. Mám tolik přání. Nikdy se mi nestalo, abych viděla 
padat zářivou hvězdu. Noční obloha je krásnější než denní obloha, je 
taková zvláštní a tajemná. Ta denní je modrobílá a vidíte na ní letadla a 
čáry, co po nich zbývají, ptáky, mlhu a mraky. Ta noční je černá jako 
uhel a na ní zářivé hvězdy. Sem tam světýlko, které patří neviditelnému 
letadlu. Při pohledu na ni se mi chce spát.       Lenka Špačková 8. A 
 
Jestliže je v noci jasná obloha, můžeme na ní vidět odpočívat několik 
malých roztomilých hvězd. Nejsou ovšem tak malé a roztomilé všechny. 
Najdou se mezi nimi i větší hvězdy. Sem tam se nějaká zákeřná dá na 
útěk a je jedno, jestli je velká nebo malá. My říkáme, že padá, ale tak to 
vůbec nemusí být. Třeba se jen snaží zjistit, jestli tam není nějaká, co by 
se jí líbila. To my ovšem asi nikdy nezjistíme. Vědět by to ale mohl 
měsíc, jenomže když na něm člověk přistál, tak ho asi nenapadlo se ho 
zeptat, což je škoda.               Patrik Židek 8. A 
 

Vánoce 5. B bez elektriky? Bez mobilu, tabletu, počítače? 
� Kdybych byla bez mobilu a počítače, tak bych si malovala nebo si 
hrála s morčetem, se psem. Šla bych ven se psem nebo sama, nebo 
s kámoškou. Kača Jalůvková  
� Kdybych neměl techniku, tak bych si hrál s mým kocourkem 
Kubíkem. Adam Souhrada 
� Asi bych si hrál s hračkami nebo bych hrál s rodiči nějakou hru. Jan 
Pavelka 
� Vánoce bez WIFI? PF!… Od začátku prázdnin nemáme WIFI, je to 
super věc. Jen když jsem u sestry a máme nějaký referát, tak si to zjistím. 
Když vejdu ráno do třídy, tak zhruba pět skupin jen samé mobily. Poté se 

nedivím, že na denním pořádku jsou žabomyší 
války… Blanka Kvapilová 
� My bychom to neměli až tak hrozné, protože 
mobily dostaneme na Štědrý den. Máme doma ještě 
tlačítkové mobily, ale ty nám jsou na houby. Věrka 
Zlá a Kristýna Ivanová 
� Já kdybych neměla mobil, tak nevím, co bych 

dělala. Bez počítače bych se obešla, ale televize, ve které teď běží samé 
pohádky, bez té by to nešlo. Bez mobilu bych se obešla, ale jenom třeba 
3 dny. Místo mobilu bych si kreslila, vyráběla různé věci a hrála si nebo 
tančila. Berenika Jiskrová  
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� Kdybych byl bez techniky, byl bych celý den v posteli. Vojta Fus 
� Já bych asi byla s rodiči, nebo si hrála, malovala a vydržela bych bez 
mobilu, televize a tabletu. Anička Martynová 
 

Zprávy, které překvapí (nejen) vědecký svět! 
Severokorejští vědci zjistili, že spaní v hodinách zvyšuje žákům 
inteligenci. Tento program byl zaveden do korejských škol a výsledky 
byly tak příznivé, že ostatní státy začaly ihned tento program využívat. 
Teď jenom čekáme, kdy dojde do České republiky. Vojta, Otakar 9. C 
 
Islandští vědci objevili a následně potvrdili, že kouření doutníků je 
zdravé. Kouření doutníků posilňuje imunitu, zdraví a zabraňuje tvorbě 
dětí. Dokázali také, že když vykouříte ráno aspoň tři doutníky, je 
potvrzeno, že jste lepší člověk, uvolněnější a podáváte lepší výkony ve 
všech předmětech, v práci, ale i v domově důchodců. Tomáš, Martin K. 
 

Švýcarští vědci zjistili po dlouhodobém výzkumu, 
že děti na základních a středních školách lépe 
vnímají učitele a lépe chápou učivo na otáčecích 
židlích. Děti se tak naučí lépe komunikovat a 
vnímat okolí. Na otáčecích židlích se žáci naučí 
rychleji zaostřovat a tím pádem nemají žádné 
zrakové vady. Proto do všech škol budou 

zavedeny otáčecí židle. Karolína a Klára P. 9. C 
 
Proč bychom měli trhat listy květin ve třídě? Madagaskarští vědci zjistili, 
že při trhaní listů dochází k vylučování kyslíku, který se mísí s pachem 
třídy a tím vzniká vzduch, který pomáhá k lepšímu myšlení, tudíž se 
před každou hodinou trhají listy květin. Filip, Aneta, Kristýna 9. C 
 
Američtí vědci zjistili, že čím více mrkáme očima, tím více spálíme tuků 
a platí to u obou pohlaví většinou ve věku 25 let. Dodáváme si tím lepší 
vzhled bez vrásek. Proto celosvětoví politici rozhodli, že ve školách 
místo tělesné výchovy bude hodina mrkání. Hana a Patrik 9. C 
 
Skupina norských vědců zjistila, že zelená barva by neměla být ve 
třídách na škole. Žáci se při jejím pozorování až moc uvolní a mají 
nutkání mluvit se spolužáky v hodině a nedokážou se soustředit na 
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písemné práce. Proto by třídy měly být přetřeny na červeno, aby žáci 
v hodinách respektovali vyučujícího a dávali v hodinách pozor. Červená 
barva zaostřuje smysly a dodává pocit strachu. Školy tento návrh však 
nepodpořily z nedostatku finančních prostředků, proto školy dostanou 
státní dotace na červenou barvu. Zdislava, Tereza 9. C 
 
Skupina amerických vědců z Harvard University objevila, že pokud bude 
do ovzduší třídy vypouštěn zemní plyn v malém množství, zvýší se 
produktivita žáků o 90 %. Studie byla financována americkými 
těžebními společnostmi. Proti prevenci výbuchu se ve školách nebude 
používat elektřina a ani jiné zápalné látky. Zdeněk a Šimon 9. C 
 
Skupina vědců z Turkmenistánu zjistila, že skleněná okna, na které svítí 
ultrafialové záření s kombinací radioaktivního slunečního záření, 
vyvolávají kvůli výparům závislost na tvrdých a lehkých drogách. 
A kvůli tomu by se podle nového zákona měly zavést nová plastová 
okna. Matěj a Mája 9. C 
 

Skupina amerických vědců zjistila po 
desetiletém výzkumu, že hraní na různé 
elektronice zlepšuje kreativitu a pozornost 
v učení, proto je povinné hrát např. na 
počítači minimálně osm hodin denně. Na 
mozek má velmi blahodárné účinky díky 

vitamínu D, který vyzařuje z obrazovky monitoru. Nela, Nikola 9. A 
 
Vědci z Ázerbájdžánu zjistili, že opisování není podvod, ale týmová 
práce. Průzkum proběhl na střední škole na Aljašce a sklidil velký 
úspěch. Skupinka vědců povolila dětem opisovat a výsledky byly 
překvapivě lepší, než kdyby práci dělali sami. Ptáte se proč? V životě 
v práci všechno děláte společně, proč to takto nedělat ve škole? V celé 
Asii se od 12. října začalo opisovat a průměr je precizní. Ptáme se vás, 
neměli bychom se od nich učit a začít děti vést, aby spolupracovaly? 
Matthew, Jana 9. A 
 
Afri čtí vědci prokázali, že když si žáci napíšou tahák, mají lepší známky, 
protože tím procvičují zubní a krční svaly, protože se musí ohýbat na 
málo viditelná místa a z toho vyplývá, že z lidí, co si píšou taháky, se 
stanou gymnasté. Valerie, Petra 9. A 
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Jak se do školy dostal čepicový strom? 
To je zapeklitá otázka. Nejspíš nějaký zlý skřítek ukradl dětem z šatny 
čepice, ozdobil si svůj stromeček, ale nakonec se rozhodl, že se přidá na 
stranu dobra a vrátil ty čepice i se stromkem do školy.  
           Tomáš Chladný 9. B 
 
Čepice se na strom věšejí proto, že se v šatnách nejčastěji ztrácejí. 

Tradiční ozdobou jsou baňky, ale ty se žákům 
neztrácejí, jelikož je do školy nikdo nenosí. Ale 
zajímalo by mě, proč zrovna čepice a ne třeba 
průpisky nebo papuče?              Jan Juračák 9. B 
 
Víte, jak se k nám do školy dostaly čepice na 
stromeček? No, to je dobrá otázka. Je to proto, že 
tak tři roky po sobě není na Vánoce sníh. A tento 
rok taky není, a tak nejsou čepice zapotřebí. Každý 
žák dobrovolně dal na strom svou čepici, aby uctil 

zimu. A nějak se jich nasbíralo hodně a místo různých ozdob se udělala 
nová móda. Čepicový strom.          Sára Malíková 9. B 
 
Ptáte se, proč na stromku v druhém patře visí místo baněk malé čepičky? 
Nejspíše tady po škole v noci chodili maličcí skřítci. Každý měl čepičku 
jiné barvy. Jenže skřítkům bylo horko, a tak si čepičky odložili na zem. 
Problém byl v tom, že si pak nevzpomněli, kde je nechali, a čepičky 
zůstaly na zemi. A jak se dostaly na stromeček? Paní učitelky je ráno 
našly a napadlo je, že je pověsí na stromeček místo různých ozdob. 
                 Natálie Heřmánková 9. B 
 

Čekají nás zimní prázdniny. Co kdo bude dělat? 
Paní zástupkyně: Pokud bude hezky, tak budu v přírodě a budu 
navštěvovat rodinu. 
Pan uč. Jurečka: Já budu jezdit po horách a uklízet sklep. 
Pan uč. Ondryáš: Kdyby byl sníh, provětral bych lyže a hlavně se budu 
vyhýbat místu škola. 
Kristýna Štěpničková 9. C: Každou sobotu budu s kamarády jezdit 
bruslit do Kopřivnice na zimní stadion 
Sabina Strackeová 6. B: Budu u babiček. 
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Jasmin Zahradníková 4. A: Já ještě pořádně ani nevím, co budu dělat, ale 
nejspíš budu navštěvovat rodinu          Nikol Reková 6. C 
 

Rozhovory s hvězdami zimních pohádek 
? Pane Mrazíku, co říkáte na to, že jste každý rok v televizi? 
! Je to dobrý pocit, vidět naši pohádku v televizi každý rok na Vánoce, 
vždycky dostane všechny do té vánoční pohody. A jsem rád, že je pořád 
hodně sledovaná. 
? Máte rád zimu? 
! Ano, zima patří mezi mé nejoblíbenější roční období. 
? Co říkáte na nynější situaci v Česku? 
! Jsem rád, že už tento rok tam u vás konečně začal padat sníh, ale prý 
moc dlouho nevydrží, jak jsem slyšel. Tak snad budete mít bílé Vánoce, 
a ne na blátě. 
? Máte už nachystané svoje sáně a hůl? 
! Ano, už jsou nachystané, ale ještě se nedají používat, protože není moc 
sněhu, což je velká škoda. 
Děkujeme vám za odpovědi na naše otázky. Tak ať si užijete pořádnou 
zimu.            Helena Greineckerová, Natálie Heřmánková 9. B 
 
? Jak se těšíte na další vysílání 
v televizi, Popelko? 
! Ale jako moc mě to nebere, ale 
ano, těším se. 
? Tak to je vážně super! A co na 
nové šaty? 
! Jóóó těším, doufám, že budou 
modré, ale nebudou mi vadit ani 
červené.  
? A oříšky u toho budou? 
! Prý letos devět jich tam bude. 
? Wow, tak to je super. Ztratíte 
zase střevíc? 

! Nóó asi ano, ale budu si snažit 
pořídit dobrou velikost. 
? Fajn. A co za peníze, které 
získáte, koupíte si nějaké 
Lamborghini? 
! Ne. Bohužel nemám řidičák… 
Tak si koupím druhého Juráška. 
? A budou mít malá Jurášátka? 
! Ne, nebo to budou oba kluci… 
Co vás to napadlo? 
Nic, nic =). Děkuji za rozhovor. 
Nemáte zač =)                      
Sára Stratilová, Mirek Kotek 9. B 

 
Dovolte mi zde přivítat starého mládence: Dědečka Hříbečka! 
? Máte rád hřiby? 
! Ták určitě, bez nich si svůj život nedokážu představit, sbírám je každý 
den. 
? Jak to děláte, že vaše postava vypadá pořád mladě? 
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! Tak určitě musím pravidelně sportovat, jím zdravě a žiju ve zdravém 
prostředí. 
? Chtěl byste vzkázat něco vašim fanouškům? 
! Tak určitě ne, na své fanoušky nemám čas. 

Tomáš Chladný, Ondra Polách 9. B 
 
? Popelko, baví vás být každé Vánoce v TV? 
! No … už je to celkem trapné. 
? A proč? 
! Protože se tam vidím, jak jsem mladá a krásná a teď už jsem stará a 
škaredá. 
? Hm… tak to vám nezávidím. A jak se vlastně máte po tolika letech? 
! Jo, celkem dobře. Ale je to opruz furt něco natáčet. 

Jirka Kuřec, Edita Levko 9. B 
 

? Vítej, Santo, v našem studiu. 
! Potěšení je na mé straně. 
? Santo, baví tě ještě rozvážet 
dárky? 
! Ano, furt mě to baví. 
? A co říkáš na zlobivé děti? 
! Nemám to rád, ale dostanou 
blbější dárky. 
? A tvoje sáně? 

! No, víš, teď jsou v servise. 
Minulý rok jsem to tak trošku 
napral do stromu. 
? Santo, takový výraz neznám. 
! Teď to nechci řešit. 
? Dobře, dámy a pánové, Santa! 
! Děkuji, ahoj. 
Dan Štefek 9. B 

 
Kdo má rád sníh? 
- tučňák (19 hlasů), děti (16), lední medvěd (10), pes (8), mrož, já, tuleni 
(4 hlasy), snowboard, sněhulák (3), sáně, lyže, kočka, lyžaři, boby, 

Eskymáci (2 hlasy), ze zajímavých odpovědí: 
rukavice, zateplené boty, popelnice, e-on a firmy 
dodávající plyn, můj pionýr, pluhař, lopata 
 
Kdo nemá rád sníh? 
- čáp (12 hlasů), auta (9 hlasů), pes (8), vlaštovky 
(5), květiny (4), hmyz, stromy (3), ptáci, kočka, 
teplo, boty, rostliny, dům, plavky, křeček (2 hlasy), 

ze zajímavých jednohlasových odpovědí: dělníci na stavbě, plavci, kapr, 
děda, slunečník, sůl, pokrývači střech, kaktus, fotbalista, muškáty. 
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Koho má rád sníh? 
- zimu (10 hlasů), led (4 hlasy), zemi, vodu, mráz (3 hlasy), stromy, 
střechu, mraky (2 hlasy), další zajímavé jednohlasové odpovědi: vánici, 
budovy, koulovanou, poletování ve vzduchu 
 
Koho nemá rád sníh? 
- děti (10 hlasů), teplo (8 hlasů), slunce (7 hlasů), teplou vodu, oheň, 
pejsky, sáně (2 hlasy), zajímavé jednohlasové odpovědi: odhazovače 
sněhu, kaluž, vítr, stavbu sněhuláky, boty, horké prameny       (6. C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V zimě by mělo být       hodně sněhu, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ať si můžeme     hrát… 
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