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V tomto čísle nepřehlédněte: 
Zlatá Felixka – 225 
Rosaline naposled – 228 
Čertovské pohádky – 230 

Rok očima redaktorů – 234 
Devítky se loučí – 237 
Slovo paní ředitelky – 239 

 
Začněme stejně jako vloni: Tak nám končí další školní (a redakční) rok. 

Jaký vlastně byl? Na to se můžeme dívat z různých 
stran. Ti, kteří vidí jen diplomy, které jsme získali, 
mohou být spokojeni. Odborník na „lidské zdroje“ 
by z nás radost neměl: vloni z časopisu odešli 
Zuzana, Martina, Jana, Aneta, Radka, malíři 
Tomáš a Sabina. Zůstali Jana, Míša, Kristýna, 
malířky Natálie a Natálie, fotograf Karel. Letos 
přibyli šesťáci Lukáš, Martin, Nikol a Katka. 
Tento školní rok byl poslední pro Janu, Míšu, 
Kristýnu a malířku komiksů Natálii. Ke ztrátám 
bych přičetl i odchod devítek, které nás často 

držely nad vodou. Vloni jsem měl obavy, jak odchod redaktorů 
přežijeme. Skutečnost byla mnohem horší, než mé obavy. Teď odcházejí 
další a zástupy nadšených, pracovitých, nápaditých a spolehlivých 
redaktorů nikde nejsou… Ale což, ten jeden rok ještě přežijeme. Příští 
rok nás čeká posledních deset čísel Druhého patra, skončíme číslem 150 
v červnu 2017. Nebuďte smutní, svět se kvůli nám nezastaví ☺ 
 

Přišel čas výletní… 
Proč by se mělo (nemělo) jezdit na školní výlety? 
� aby děti poznaly jiné země nebo místa a víc své kamarády. Vilém. 
� nemělo, protože si to nikdo nezaslouží. Martin 
� děti se na výletě sblíží a poznají nové krajiny. Klára 
� jsou zbytečné hádky, kdo s kým bude sedět v autobuse nebo spát 
v chatce. Kateřina J. 
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� abychom si odpočinuli od školy a užili 
si poslední školní chvíle. Natálie M. 
� žáci se nebudou učit, bude chybět 
spousta učitelů. Vlasťa 
� děti se můžou ztratit, vše přes výlet 
zapomenou a kazí to morálku. Nikol 

� dětem se může stýskat po domově. Rosťa 
� je to skvělá výuková metoda, máme se celý školní rok na co těšit. 
Claudia (všichni 6. C) 
 
Na co se těším na výletě? 
� poprvé uvidím kadibudku. Vilém 
� nebudu se muset učit a možná bude i sranda. Martin 
� příroda, čerstvý vzduch a spousta mírumilovných zvířátek. Lukáš K. 

� nebudeme se učit 
� můžu být s kámoši a hlavně si 
odpočinu od rodičů a oni si 
odpočinou ode mne. Žaneta 
� těším se na Lysou horu a na to, že 
bude legrace. Pavlína 
� na kanadské žertíky. Nikol 
� na táborák, atmosféru. Alice 
� možnost přejídání se. Claudia 

 
Jak připravit pohodový výlet? 
� najít nějaké krásné místo v přírodě nebo jen na okraji 
� dojet tam a utábořit se v nějaké chatce 
� zahrát nějaké fajné hry se spolužáky, např. ping pong, posedět 
společně u ohně 
� zajít občas někam na výlet nebo se jen tak projít po okolí a kochat se 
krajinou.              Tomáš Kořán 9. C 
 
Návod, jak prožít pohodový výlet, je jednoduchý. Bude super, když tam 
budou fajn učitelé, supr kámoši a kámošky a hlavně super dobrá nálada. 
Na našem výletě bylo úplně všechno, možná ještě něco navíc ☺  

Zdeněk Kocián 9. C 
Návod na pohodový výlet: 
� nechat mamku nabalit 
� nepřesvědčovat mamku, že těch 200 triček nepoužijete, nebo bude 
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naštvaná, že se s váma musí ještě přehadovat 
� po každém dni zavolat mamce, jinak se bude bát, až bude naštvaná a 
ujišťování, že už vám není pět, nepomůže 
� vyčůrat se do keře 
� na křižovatce odbočit špatnou cestou.       Otakar Jurečka 9. C 
 

První výlet 1. B 
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme jezdili na koních, a náš tým vyhrál. Také se 
mi líbilo v pohádkovém lese a koupila jsem si lemura a sliz. 

Johanka Zajícová 
 
Výlet do valašské dědiny a na ranč Bučiska se mi líbil, protože tam byla 
trampoška a líbilo se mi, jak jsme jezdili na koních a dělali soutěže. Byl 
dobrý řízek a kaše, hráli jsme kuželky.     Daniela Kyselá 
 

Výlet se mi líbil, protože tam bylo hřiště, 
oslík, obchůdek s hračkami, králíčci a oběd. 

Matyáš Mužík 
 
Líbilo se mi, jak jsme jeli autobusem a moc 
to bylo dobré. Oběd byl také dobrý. Byl 
jsem překvapen tou limonádou. A ten kůň 
byl moc hezký.            Štěpán Blabla 
 
Houpali jsme se na gumě, skákali na 
trampošce a hráli kuželky. Ve valašské 
dědině jsem si koupil podkovu.  

Tadeáš Stránský 
 
Mně se nejvíc líbilo, jak jsme jezdili na koních. A ještě se mi líbilo, jak 
jsem si koupila lemura a domů pohled.      Míša Míčková 
 

Šesťáci v Lešné a ve Zlíně 
Na školním výletě se mi líbilo to obuvnické muzeum. Hlavně ty 8cm 
boty a skoro 50cm boty. Taky se mi líbilo v ZOO, kde jsem hladila 
rejnoka, a taky se mi líbily surikaty, protože jedna měla skrčenou nohu a 
na té noze měla ruku. Vypadala pohodově. Helena Vetešníková 6. A 
 
Jak jsme přišli do zoo, dohadovali jsme se, kdo s kým bude. Třeba po 
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půlhodině to dopadlo tak, že jsem chodila s Eldou a Denisem. Pohladili 
jsme tučňáky, rejnoky, pštrosa. Za ten den máme plno zážitků a plno 
srandy. 6. B 
 
Na školním výletě se mi líbila ZOO, protože jsem viděl tygra a bílého 
klokana. 6. A 
 
Náš školní výlet byl úplně super, protože jsme byli v Luhačovicích. Tam 
jsme šli do nákupního centra, takže super. Pak jsme šli do muzea Baťa, 
tam je to dobré, protože nás posadili do místnosti, tam nám pustili staré 
reklamy.            Kača Petrová 6. B 
 
Na výletě se mi moc líbilo, hlavně v ZOO. Prošly jsme s holkama skoro 
celou ZOO. V Luhačovicích jsme s Luckou nakupovaly. V ZOO jsme si 
pohladili rejnoky a daly jsme jim jídlo. V muzeu jsme se dozvěděli 
spoustu věcí o botách firmy Baťa.      Andrea Krejčová 6. B 
 

Sedmáci v Brně 
Na tento školní výlet jsme vyjížděli vlakem v šest hodin do Ostravy 
hlavní nádraží a poté do Brna. Po příjezdu do Brna jsme se dostali na 
ubytovnu Hostel u Minoritů. Vybalili jsme si věci a vydali se do muzea 
člověka pomocí tramvaje. Při zpáteční cestě z muzea jsme se vydali 

k parníku a s ním jsme dojeli na 
zastávku kousek od hradu 
Veveří. Na hrad jsme se šli jen 
podívat a po nějaké době se 
zase vrátili na parník a vrátili se 
na hostel. Večer jsme se šli 
podívat k radnici na legendy, 
brněnského draka a kolo. Před 

vchodem jsme si vyfotili rudé Ferrari a vydali se k Janáčkovu divadlu. 
Tam byly vodní trysky. Druhý den jsme šli do hrobky bratří kapucínů a 
poté na hrad Špilberk. Bylo to super. Při zpáteční cestě jsme skoro 
všichni usnuli.                 Martina Zbavitelová 7. A  
 
Na školním výletě jsme byli v muzeu člověka, v katedrále, na lodi a na 
hradě. Nejvíce se mi líbila projížďka lodí. Seděli jsme ve vrchním patře, 
odkud jsme mávali na ostatní turisty. Loď jela přes mnoho zastávek a 
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také kolem pláže nudistů. Také se mi hodně líbily vodotrysky, které 
zářily mnohými barvami.      Kateřina Milatová 7. A 
 

Pražské zkušenosti 9. B 
� Bylo to super. Sice ta miliarda kilometrů denně byla hrozná, ale i tak 
jsme si to užili. Nejvíce se mi líbilo na Žižkově, protože byl odtud 
krásný výhled. I na radnici na Staroměstském náměstí se mi to hrozně 
líbilo. Eliška 

� V Praze se mi líbila noční 
Praha z Petřína a taky zastávky 
na schodištích, kde jsme 
odpočívali. Dan R. 
� Nejlepší byla cesta vlakem – 
mohli jsme sedět a byla sranda. 
Je škoda, že jsme nešli do 
technického muzea. Honza J. 
� Na výletě to bylo super. 
Líbilo se mi úplně všechno, 

tedy až na muzeum voskových figurín, to mě nijak moc nezaujalo. Jinak 
to bylo fakt super. Michal 
� Hrozné. Doufám, že jsem tam jel naposled – kravál, hrozně moc lidí a 
skoro žádní Češi, ale aspoň tam byla sranda. Honza K. 
� Byla to sranda, byla tam spousta hezkých holek, bolely mě nohy. Filip 
� Bylo to super. Jeden z nejlepších zážitků bylo to, jak jsem chtěl 

vystrčit hlavu a málem mě sestřelil vlak, 
nebo když jsem řekl: „Skoč na tu žíněnku, je 
měkká.“ Filip P. 
� Bylo to v klidu, sranda byla. Až na to 
chození to bylo hrozné. Dan Š. 
� Praha se mi líbila. Štěpán 
� Bylo to fajn, především Národní divadlo a 
ty zahrady Valdštejnské. A pak cesta zpět 
byla taky hrozně vtipná. Kamil 
� Národní divadlo se mi líbilo, krásná 
výzdoba atd. Jirka 
� Výlet se mi moc líbil, byla tam sranda. 
Nemám ale rád Prahu, takže s okolím jsem 
nebyl moc spokojený. Už si z něho moc 

nepamatuju, ale vím, že to bylo super. Ondra 
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� Nelíbilo se mi tolik chození. Jinak se mi líbilo na Václaváku a na 
Petříně. Klidně bych si výlet zopakoval, protože tam byli fajn lidi. 
Tomáš 
� Strašně jsem si to užila, byla sranda, hlavně pak večer s citronkama. 
V Praze jsme prošli snad každou uličku, takže kdo v Praze ještě nebyl, 
tak má pořádný základ. Krásné zakončení 9. třídy. Sára M. 
 

Pohodové místo výletu 9. C 
Vybrala bych místo u ohně. Když jsme všichni zpívali, bylo nám teplo. 
Přišlo mi to pohodové, protože jsme se měli najednou jakoby všichni 
rádi.             Eva Mačejná 
 
Poslední večer našeho výletu jsme šli k ohni. Byla tam celá třída. Zpívali 
jsme písničky, a když už jsme nevěděli, co zpívat, zpívali jsme znělky 
z reklam. Bylo to super. Celá třída u ohně. Obloha plná hvězd a všude 
kolem ticho. V tu chvíli mi bylo nejvíc líto, že to končí.  

Klára Kubečková 
 

Nejvíce se mi líbilo v tolerančním 
kostele ve Velké Lhotě. Na rozdíl od 
jiných kostelů nepůsobil přeplácaně. 
V kostele nebyla zima ani horko. 
Každý si tam odpočinul na 
originálních lavicích a poslechl si 
výklad o kostele. Kostel stojí na 
krásném místě, ze kterého je fajn 

výhled. Už se těším, až si slepím papírový model kostela.   
       Martin Gajdušek 
 
Na výletě mi bylo asi nejlíp, když jsme hráli volejbal. Písek byl příjemný 
na nohy a k tomu byla sranda, když jsme hráli a dělali u toho blbosti. 

Zdislava Fialková 
 
Nejlepší to bylo kdekoliv v přírodě, když jsem šla poslední. Mohla jsem 
se na chvíli zastavit, kouknout se na celou moji třídu a říct si, že za chvíli 
už je vídat nebudu a konečně začne další část mého „supeeeer“ života. 

Marie Svobodová 
 

Z většiny beskydských kopců, na kterých jsme byli, byl úžasný výhled. 
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Avšak dle mého nejlepší výhled byl na hřbitově u kostelíka, což mě 
překvapilo. Byly vidět beskydské hory a pod námi staré a nové domy. 
         Vojta Charenza 
 

Vysvědčení pohledem 1. A 
� Hana Hasníková: Já se na vysvědčení těším. Mám v žákovské knížce 
skoro samé jedničky. A když mám v žákovské samé jedničky, tak budu 
mít na vysvědčení taky samé jedničky. Na vysvědčení se těším taky 
proto, že začnou prázdniny. 
� Natálie Tobiášová: Na vysvědčení se moc těším, protože budu mít 
určitě samé jedničky. Po vysvědčení budou velké prázdniny a pak půjdu 
do druhé třídy a já budu slavit osm roků. 
� Šimon Kladiva: Já se těším, protože budu mít určitě samé jedničky a 
dostanu moc dobrý zákusek. A po vysvědčení budou prázdniny. 
� Martin Petr: Já se těším na vysvědčení, protože mám skoro samé 
jedničky v žákovské. A to znamená, že na vysvědčení budu mít samé 
jedničky. 
� Filip Zicha: Já se těším na vysvědčení, protože mi maminka koupí 
velký zákusek a pojedeme na výlet. Těším se i na prázdniny. 
 

Prázdniny 
� Těším se na prázdniny, protože budu skoro každý den na aquaparku. 
Těším se také na Tatra srazy. Ale netěším se na sbírání rybízu, ale přesto 
se těším na léto. 6. A 

� Já se těším na prázdniny, protože budu 
lítat se svým modelem dronu SYMA X5Cx, 
budu na něm natáčet videa. A konečně si 
odpočinu od školy. Pojedeme do Polska 
k moři a tam budu natáčet nás i moře. 

Vojtěch Prášek 6. A 
� Já se na prázdniny netěším, to bude asi 
nuda. No tož uvidíme no.  

 Pavlína Pavlíčková 6. A 
� Já se na prázdniny velice těším. Protože na začátku prázdnin pojedu 
k babičce a pojedeme do ZOO Olomouc a ještě pojedeme do 
Chorvatska!!! Moc se těším na prázdniny.                Jakub Spilak 6. B 
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Není elektřina! Co by mi chybělo nejvíce, čím bych to nahradil? 
� Televize: na televizi se dívám téměř každý den. Bylo by to těžké se 
s touto situaci vyrovnat, ale náhrada za televizi je knížka. Jelikož 
v knížce je mnohdy více informací a faktů než v televizi. 
� Televize: nahradil bych to loutkovým divadlem. 
Pak by mi chyběla žehlička, protože bych si nemohla vyžehlit vlasy a 
nahradila bych to tím, že bych nosila jen copky. 
� Chyběl by mi telefon. Kdybych neměl telefon, nemohl bych si zavolat 
pomoc za mimořádných situací. Příklad: zdravotní potíže, zloději. 
Nahradil bych ho telegrafem a vysílal bych morseovku. Dále by mi 
chyběla lednice a mrazák. Neměl bych kde uchovávat potraviny, aby se 
tak rychle nezkazily. Musel bych je schovávat ve sklepích a solit je. Bez 
lednice by to bylo složité. 
 
Otázka pro osmáky: Které dvě věci byste si vzali na pustý ostrov pro 
své přežití?  
� Určitě pitnou vodu, protože vodu z moře by se mi pít opravdu 
nechtělo.  Hodinky, abych se alespoň zčásti mohla orientovat v čase a 
odpočítávat, kolik dní tam ještě strávím, než mě někdo najde. 
� Provázek – ten je také velmi důležitý.  S ním bych mohla vyrobit 

různé nástroje a jiné vychytávky. 
Jako první bych si vyrobila sekyrku, 
abych mohla pokácet strom. Dřevo 
bych využila jako topivo do ohně a 
na další lepší nástroje a na další 
lepší nástroje. Později bych si 
vyrobila vor a pádla a odplula bych 
pryč z ostrova. 
� Chci tam mít sekeru, abych 
mohla pokácet palmy a udělat si 
z toho menší přístřešek, abych 

mohla kde spát a měla kokosy na pití. Mohla bych si všechno zkracovat, 
ať mi to vyjde. A ještě bych chtěla mít peřinu, abych neumrzla a 
neonemocněla. 
� Loď a GPS. Kdybych měl loď a GPS, odplul bych zpět do přístavu, 
z jaké země bych vyrazil. Lodí bych plul a pomocí GPS bych se 
orientoval. Nastoupil bych na loď, zapnul GPS a vyrazil bych k pevnině 
nebo nějaké lodi, která by mě mohla zachránit. Poté bych si stěžoval a 
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soudně řešil to, jak jsem se mohl ocitnout na pustém ostrově bez něčí 
chyby nebo únosu. 
 

Zlatá Felixka 
Anketa Zlatý Felix – hledá se nejoblíbenější 
učitel naší školy 
 
1. místo Alena Maňasová (58 hlasů) 
 
Proč dávám hlas právě jí? 
� protože je to nejklidnější, nejrozumnější a 
nejlepší učitelka. Ve všech chvílích zachová 
klid!  
� je to hodná paní učitelka a já si myslím, že 
si nezaslouží mít tak zlou třídu jako je 6. B. 
Mám ji moc ráda, učí nás PČ a PP. 
� je to borec, je s ní sranda 
� je trpělivá, hodná a spravedlivá 

� protože je hodná, umí dobře učit a myslím si, že si tento hlas zaslouží. 
� tuhle paní učitelku mám na chemii. Chemie mě nikdy nebavila, ale 
s ní je to hodina zábavná a příjemná. 
� je to naše třídní, je na nás strašně hodná, i když si to nezasloužíme. Je 
nejlepší! 
� je přísná, ale umí být i hodná a hlavně dokáže naučit i těžké věci. 
� je hodná, není výbušná, někdy srandovní, sice nám dává dlouhé 
zápisy, ale to nevadí 
� je s ní sranda, je hodná a sympatická. 
 

2. místo Eva Pavlasová (45 hlasů) 
� s paní učitelkou je sranda a nás puberťáky 
chápe nejvíc ☺ 
� nejlepší třídní učitelka na celém světě 
� borka, nejlepší hlavně v Domácnosti 
� dokáže si udělat pořádek mezi žáky 
� je příjemná, má hodně zkušeností. Je jedna 
z mála učitelů, se kterými si rozumíme a jako 
třída jsme díky ní dobrý kolektiv. 
� ví, jak na žáky a má dost velký smysl pro 
humor. Umí to s dnešní mládeží, jako jedna 
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z mála. 
� baví se s dětmi jako s lidma a ne jako se žákama 
� nejvtipnější učitelka 
� je nejlepší, je nejlepší, je nejlepší 
� má zábavné hodiny, dokáže vysvětlit, podá pomocnou ruku 
� je dobrá, nejvíc se mi na ní líbí, že mluví staročesky a také že má 
zvláštní smysl pro humor 
 

3. místo Michal Veřmiřovský (27 hlasů) 
� hodně dobrý učitel TV, dobře vysvětlí učivo, 
je s ním sranda, je hodný a hezký 
� dobře vysvětlí učivo, je s ním sranda, hodný, 
milý, pěkný učitel, takového škola potřebuje. 
� je to hodný, roztomilý a v klidu učitel ☺ 
� je to velmi klidný učitel a dokáže v tělocviku 
dobře povzbuzovat, je to můj nejoblíbenější 
učitel 
� protože je spravedlivý a nehledí jenom na 
průměr, ale hlavně na snahu 
� už od pohledu je pan učitel sympaťák. 

Jednoznačně nejlepší a nejhodnější (i vtipný) učitel na škole. Mám ho 
rád! 

 
4. místo Monika Pindurová (26 hlasů) 
� protože je hodná a neustále usměvavá ☺ 
� je to nejvíc hodná učitelka a hlavně je krásně 
pohodová 
� mám oblíbený dějepis a literaturu a paní 
učitelka je učí 
� za nervy, trpělivost a klid, se kterým nás 
neustále zvládá a učí 
� není extra přísná, ale když je potřeba, tak si 
umí zjednat pořádek 

� umí naučit, má s naší třídou trpělivost 
� je to učitelka, s kterou se dá rozumně promluvit 
 
Rozhovor s vítězkou – Zlatou Felixkou Alenou Maňasovou 
? Překvapilo Vás vítězství v anketě Zlatý Felix a velký odstup 13 hlasů, 
který jste získala nad paní učitelkou Pavlasovou? 
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! Musím přiznat, že jsem byla hodně a příjemně překvapena. Je to pro 
mne radostné zjištění, že moje práce má smysl. Tímto samozřejmě 
děkuji všem žákům, kteří hlasovali v anketě, tím nám všem vyjádřili i to, 
že si naší práce váží. 
 
? Proč Vám asi tolik žáků dalo svůj hlas? 
! To je těžká otázka… Snad je to proto, že se snažím jako každý z nás 
pedagogů dát žákům co nejvíce informací a také jim naslouchat. 
Samozřejmě že je velmi důležité zázemí tady ve škole, které mám. Díky 
vybavení odborných učeben můžeme zkvalitnit výuku, udělat ji 
zajímavou a více ji přiblížit Vám žákům.  
No a určitě v tom budou hrát roli i geny, pocházím totiž z učitelské 
rodiny, kde mám velké vzory. 
 
? Jak jste oslavila vítězství a jaký to byl pocit dozvědět se, že jste 
nejoblíbenější učitelka ve škole? 
! Vítězství jsem oslavila s vámi ve velké tělocvičně, kde byli vyhlášeni ti 

nejšikovnější žáci. Váš potlesk byl tou největší 
odměnou, kterou jsem mohla dostat. O tom, že 
jsem zvítězila, jsem se dozvěděla od žáků 
8. B, kteří mi gratulovali a já netušila, k čemu. 
Neslyšela jsem hlášení. Pak mi to postupně 
potvrdili kolegové. A ptáte se na pocit? 
Samozřejmě, že příjemný a také zavazující. 
 
? Jaké zvíře byste chtěla uvítat na přednášce 
ve škole? 
! Pro biologa není jednoduché vybrat 
živočicha. Mám ráda zejména savce, takže 
nějakého „chlupáče“. Myš, křečka, surikatu, 
psa … Kdybych musela zvolit, tak kočku. 
A to proto, že je svérázná, svéhlavá, musí se jí 

porozumět. Něco jako dětem. A dotazů bych měla hodně, protože bych 
chtěla pochopit naši kočičku. No – rozumět řeči zvířat, to by bylo 
něco…  
 
? Co jste sbírala ve školním věku, když dnes sbíráte baterie, víčka, 
elektrospotřebiče, starý papír, …? 
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! Sbírala jsem spoustu věcí, ale elektro, papír, víčka, baterie to fakt 
nebyly. Měla jsem různá sběratelská období, tak jako mí vrstevníci. 
Začala jsem ubrousky, známkami, céčky, pohledy, etiketami ze 
zápalek,… Později jsem se zaměřila na písničky k táboráku, citáty a 
recepty. Nyní vybírám i sbírám elektro, víčka, papír, baterie, a to hlavně 
proto, že tímto pomáháme naší přírodě. 
 
Ještě jednou tedy děkuji žákům za hlasy a přeji všem pěkné prázdniny. 
A. M.  
 

Těší se 3. A zpět na velkou Tyršovku? 
Anežka: Těším se, protože to mám blíž k obědu, zastávce, ZUŠ, družině.  
Sofie: na velkou budovu se těším, protože tam bude moje sestřenice. Ale 
netěším se na zvonění, jsem zvyklá na hudbu. 
Linda: Moc se těším, protože tam je normální zvonění a víc záchodů. 
Ráchel: Jsem ráda, že nastoupíme na velkou budovu. Jsem ráda, protože 
jsem si tam zvykla chodit už od 1. třídy. 
Matěj: Jsem rád, že půjdu na velkou budovu, protože to budu mít kratší a 
také budeme mít kratší cestu do velké tělocvičny. 
Darina: Jsem ráda, že jdu na velkou Tyršovku, protože nemusím 
přecházet a budu se moci setkávat s bráchou. 
Hanka: Netěším se, protože jsem si na malé Tyršovce už zvykla a na 
malou Tyršovku to mám blízko a na velkou Tyršovku to mám daleko. 
Jakub: Na velkou budovu chci, protože tam mám kamarády. Nechci tam, 
protože tam nebude hudba. 
Adéla: Netěším se, protože to bude těžší a je tam víc lidí. 
Karolína: Jsem ráda, že půjdu na velkou Tyršovku, protože je tam bufet, 
i proto, že tam mám sestru. 
Nepodepsaný příspěvek: Jsem rád, že půjdu na Záhuní!!!  
 

Co nám napsala Rosaline z Afriky? 
Ve škole jsme se začali učit 9. listopadu kvůli prezidentským volbám, 
kterým předcházely velké nepokoje v ulicích, byly různé manifestace a 
zničeny obchody prodavačů.  Prezident začal úřadovat a my jsme začali 
ve škole dobře, vše šlo hodně rychle. 19. listopadu nám začalo opakovací 
vyučování a ředitel nařídil, že se ho musí účastnit všichni žáci. 
Vyučování máme od osmi do čtrnácti hodin a opakování potom od 
patnácti do sedmnácti hodin. Před tím, než začala škola, Pro-Contact 
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uspořádal velkou akci s názvem ONG. Akce probíhala dobře, byly tam 
různé činnosti jako tanec, módní přehlídka, scénky. Přišli různí hosté a 
taky rodiče žáků. Akce se konala ve velké škole v Conakry, která se 

jmenuje Lynhaso. Taky jsem se na akci 
trochu podílela, nacvičili jsme s kamarády 
scénku o negramotné mladé dívce. Jsem 
členkou kulturní skupiny v našem ONG 
v sousedství, hraju v divadle. Náš režisér 
nám často zdůrazňuje, jaká je hodnota a 
důležitost vzdělání pro ženu. To znamená, 
že rodiče, kteří nezapíšou děti do školy, 
dělají chybu, protože víme, že školní 
docházka je základem vzdělání. 
A žákyně, které dosáhnou určité úrovně 
vzdělání, často opouštějí studia kvůli 
bohatému muži a to přináší ženě velké 

zklamání v celé její domácnosti. 
Modlím se k Bohu, aby vám dal dlouhý život, zdraví, blahobyt a mír ve 
všem, co děláte. Rosaline Bongono, Conakry 
 
Po devíti letech končí naše škola s placením studia pro Rosaline. Tu teď 
čeká maturita a možná studium na vysoké škole (ale to už bez nás a 
našeho nasbíraného papíru).  Nemůžeme sami zachránit svět, ale může 
nás potěšit to, že jsme společně k lepšímu změnili život jedné dívce. Dali 
jsme jí možnost žít lepší život… 
 
Už se to krátí… 
Každý školák (i učitel) se určitě těší na prázdniny. Ve zvláštní situaci 
jsou deváťáci, kteří se sice těší, ale budou se se školou loučit. 

Na co mysleli osm týdnů před koncem 
školního roku? 
� jednou to přijít muselo. Uteče to jako 
voda. Moc to neřeším. 
� já se netěším do nové školy, mně se líbí 
na základce. Je tady všechno jednoduché a 
to se mi líbí… 
� na konec roku se moc netěším, ale už je 
čas na změnu. Ale zatím to je ještě dlouhá 
doba. 
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� vždycky jsem odtud chtěla pryč, ale bude mi to tu chybět. Přijde mi, 
že všechny nejlepší okamžiky přišly až teď. Ale když si vzpomenu na 
minulé roky, taky byly fajn. 
� zatím se těším na rozlučák a neřeším nic jiného. 
� někdy si říkám, ať už jsou prázdniny, ale někdy mi to je líto, že to 
rychle utíká. Ještě máme dva měsíce, to už moc učení nebude, jen ty 
třídové záležitosti a to mě docela baví. 
� já se těším, až skončí školní rok a až budou prázdniny. Protože 
nebudu muset tak brzo vstávat.               9. C 
 
Co osmáci závidí deváťákům? 
� Deváťákům závidím možná jen to, že už odchází. 
� Konečně budou volné lavičky, na které si můžeme sednout. 
Deváťákům závidím ty jejich mikiny, které jsou pěkné a zajímalo by mě, 
jaké budeme mít my. Nezávidím jim dělání prezentace. 

� Závidím jim, že už půjdou na jinou školu, 
začnou prakticky od začátku. Budou mít 
nové kamarády, nové učitele a celkově 
změnu. Ale nezávidím jim ty starosti…, 
i když teď už asi žádné starosti nemají. Teď 
už jenom řeší prezentace a co dají své třídní 
nebo třídnímu učiteli za ty čtyři roky 
strávené s ní/ním. 
� Já bych devaťačka být nechtěla, protože 
už se tzv. „rozchází“ a potom už není 100 % 

jisté, že se v blízké době uvidí. To je jediná věc, která by mi vadila. 
Takže jsem ráda, že jsem osmačka. Ale nejradši bych se vrátila do sedmé 
třídy. Na deváťacích se mi líbí mikiny, které jsou úžasné, na které se 
zároveň moc těším. V letošních devítkách jsou dobří lidé, ale lepší 
přijdou až příští rok…              8. A 
 

Čertovské pohádky 
V ostravském Cinestaru se v úterý 21. června 2016 vyhlašovaly výsledky 
soutěže Čertovské pohádky, které se zúčastnilo více než pět set autorů 
z celého Moravskoslezského kraje. Očitými svědky celé události byli 
žáci 6. A naší školy, které pozvali pořadatelé, aby fandili Martinu 
Horečkovi, jehož pohádka se dostala mezi 10 nejlepších. Martin nakonec 
skončil na skvělém šestém místě a získal příspěvek na koupi nového 
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kola. Blahopřejeme mu. Celou slavnost zakončilo promítání filmu Kniha 
džunglí ☺. Máme tady pro vás Martinovu pohádku: 
 

Čert vynálezce 
Bylo jedno peklíčko, kde žilo několik čertů. Ten hlavní byl lucifer 
Belzebub, který vládnul rukou spravedlivou. Ti nejstarší čerti, kterým 
bylo už dvě stě let, ti už neměli žádné povinnosti, ti už jen hráli celé dny 
karty, ti mladší měli ale každý své povinnosti. Byl mezi nimi jeden 
čertík, který se jmenoval Zápalka, a ten měl za úkol udržovat pekelné 
ohně pod kotly. Jenže tenhle Zápalka byl strašně zvědavý a hrozně ho 
nebavilo sedět na jednom místě. Ze všeho nejraději poslouchal historky 
starých čertů, jak chytali ve světě lidí hříšníky.  A tak se jednou stalo to, 
co se dalo čekat. Pod jedním kotlem vyhaslo a ostatní čerti se zrovna 
rozletěli do světa lidí pro další hříšníky. Zápalka dostal velký strach, co 
se stane,  až se to dozví Belzebub. Ten když se rozzlobí, to létají hromy a 

blesky. Nebyl poblíž nikdo, kdo by mu 
poradil, tak se rozhodl proměnit se za člověka 
a letět do světa lidí. Od starých čertů u karet 
slyšel, že u kováře hoří oheň neustále. Doletěl 
do jedné vesničky a hned se vydal hledat 
kovárnu. Kovář ho přijal do služby. Zápalka 
jen čekal na příležitost, aby si mohl oheň 
ukrást. Nebylo to vůbec jednoduché, protože 
kovář na něho neustále dohlížel a nenechal ho 
chvilku bez dozoru. Jednou se mu podařilo 

sebrat kousek dřevěného uhlíku, jenže už kousek za vesnicí mu vyhasl. 
Celý nešťastný se vrátil do kovárny.  Večer chodil spát na seník a 
pozoroval, jak kolem rybníka létají světlušky. Napadlo ho, že když ji 
chytí a zabalí do papíru, že by to mohlo hořet. Tak běhal kolem rybníku 
a naháněl světlušky. Jaké bylo jeho zděšení, když ji chytil a našel v 
dlaních jen ošklivého brouka, který ani trošku nevydával teplo. Tak se 
toho broučka bál, až od strachu utíkal, co mu nohy stačily a všude kolem 
sebe plival síru. Vběhl i ke kovářce do kuchyně, schoval se za pecí a 
pořád strachy plival. Naplival i na tenké třísky, co měla kovářka 
nachystané na zatápění. Čertí sliny obsahují síru a ta uschla na těch 
třískách. Kovářka se čertíka lekla a vyháněla ho z kuchyně ven. Přitom 
po něm házela těmi třískami. Jedna dopadla na kamennou cestičku a jak 
dopadla, tak najednou začala sama od sebe hořet. Kovářka i čertík zůstali 
stát a koukat na to.  Zkusili to s další třískou a zase hořela. Kovářka 
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běžela za kovářem, aby mu ukázala, co čertík vynalezl. Ten byl hrozně 
rád, že už nemusí rozdělávat oheň pracně dvěma křemeny a tuhle 
novinku pojmenoval po Zápalkovi. Chtěl se čertíkovi nějak odměnit, ten 
ale peníze nechtěl, ty si umí vyčarovat, řekl si jen o hromadu dřeva. Teď 
Zápalka opět sedí v peklíčku a celé dny plive síru na dřevěné třísky a 
klidně si může dovolit poslouchat vyprávění starých čertů u karet, 
protože i když by mu pod kotlem vyhaslo, má v zásobě hodně zápalek, 
kterými si oheň opět rozdělá.       Martin Horečka 6. A 
 

Přeházené příběhy 
Jak kráva dort pekla 
Jednoho slunečného odpoledne dostala kravička chuť na dort. Kráva 
utíkala do chléva a vzala slepicím vajíčka. Okno domu jejího pána bylo 
otevřené do kuchyně, tak tam kráva strčila hlavu, vytáhla pytlík cukru, 
krabici mouky a tabulku čokolády, kráva vše naházela do koryta a začala 
kuchtit. Vznikla sladká hmota a pak kráva začala to těsto ochutnávat. Až 
to milá kravička celé sežrala, bolelo ji břicho. 
A jak to bylo doopravdy? 
Jednoho slunečného odpoledne dostal dort chuť na kravičku. Chlév 
utíkal do krávy a vzal vajíčkům slepice. Dům okna jeho pána byl 
otevřený, tak tam hlava strčila krávu, vytáhla pytlík cukru, krabici 
mouky a tabulku čokolády, koryto vše naházelo do krávy a začalo 
kuchtit. Vznikla sladká hmota a těsto začalo ochutnávat krávu. Až to 
břicho celé sežralo, bolela ho kráva. 

Daniela Srněnská a Natálie Ličková 6. B 
 

Jednoho dnes se Mařenka probudila a vzala si plyšáka. Mařenka si obula 
bačkory a šla snídat. Po snídani si šla hrát na hřiště s kamarádkou a 
sbalila si batoh. Sluníčko pěkně svítilo a děti byly šťastné. Celý zbytek 
dne si spolu užili. 
A jak to bylo doopravdy? 
Jednoho dne se plyšák vzbudil a vzal si Mařenku. Bačkory si obuly 
Mařenku a šly snídat. Po snídani si šly hrát na hřiště s batohem a sbalily 
si kamarádku. Děti pěkně svítily a sluníčko bylo šťastné. Celý zbytek 
dne si spolu užili.       Natálie Kovaříková a Kateřina Matušová 6. A 
 

Příprava na králičí závody 
Už od prosince se mi doma válí králík jménem Charlotte. Od své 
kamarádky jsem se doslechla o sportu králičí-hop. Ze začátku mi to 
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přišlo šílené, protože jsme věděla, že Charlie toho moc nenadělá, ale 
chtěla jsem to zkusit. Koupila jsem postroj pro králíka a speciální 
překážky. Ze začátku to vůbec nebylo lehké, Charlie ty překážky 
shazovala a nechtěla skákat, ale teď v létě moc ráda skáče na zahradě. 
Když Charlie začala pěkně skákat, řekla jsem si, že bych se mohla 
přihlásit do soutěže. Začali jsme pravidelně trénovat a Charlie více nutit 
něco dělat. Za týden máme závody a moc se na ně těším a zároveň se 
bojím, protože někdy se jí skákat nechce. Doufám, že to Charlotta pěkně 
odskáče a že se umístí.            Nikol Reková 6. C 
 

Jak se na prázdniny těší školní skřítci? 
Je konec školního roku, blíží se prázdniny a všichni se těší. Napadlo vás 
někdy, co se děje ve škole o prázdninách? Nevím, jak vy, ale já už to 
teď  vím. Zeptala jsem se totiž dvou skřítků u našich školních trofejí. 
Bohužel mi odpovídala jenom skřítka. Tady je rozhovor: 
? Když budou prázdniny, co budete jíst? 
! Nejspíš budeme muset vydržet, protože bufet a jídelna jsou 
o prázdninách zavřené, ale je tu možnost, že pokud nezapomeneme, tak 

si v červnu nahromadíme zásoby a z těch prázdniny 
vydržíme až do září. Už se těšíme na září. 
? Co budete příští rok nosit za oblečení? 
! No nejspíš nějaký valašský kroj nebo něco 
modernějšího. 
? Budete hlídat školu? 
! Ano. Je to náš domov. 
? Co budete vlastně o prázdninách dělat? 
! Hlídat školu, jak už jsme zmiňovali, leštit trofeje, 
uklízet třídy, připravovat se na příchod nových 

prvňáčků a vždy první týden prázdnin se nám stýská po deváťácích. 
? Jak jste se tu vlastně dostali? Nejste tu náhodou? 
! No popravdě jsme měli být na ZŠ Záhuní, ale nějak to popletli a dostali 
jsme se tu. Upřímně se nám tu moc líbí a nechce se nám odtud. 
? Proč vás chtěli dát na ZŠ Záhuní? 
! Měli jsme dělat to, co tady. Připravovat školu o prázdninách na 
zářijový nával. 
To byl náš rozhovor. Skřítka už bohužel musela jít. Už se těší na září. 

Katka Jurečková 6. C 
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Jak vidí svůj první rok naši redaktoři z 6. C? 
Můj první rok byl docela různorodý, jednu chvíli pro časopis jen kreslím 
a o pár měsíců později již píšu články, jeden z nich (REPLAY) je ve 
Frenštátském zpravodaji, zíííííív, uáááá  NUDA! V porovnání s Druhým 
patrem, ve kterém vychází mé články každý měsíc, je to nic, protože 
Druhé Patro je nejlepší časopis na světě! A za ten jeden rok s Druhým 
patrem jsem se naučil lépe pracovat s textem a zbarvovat článek 
různorodými slovními spojeními. Málem bych zapomněl na raketovou 
rychlostí blížící se prázdniny. Takže by tohle bylo asi všechno ke 
školnímu roku. JUPÍÍÍÍÍÍ! Každopádně vám, čtenářům Druhého patra, 
přeji spoustu pěkných zážitků o prázdninách, dávejte na sebe pozor a 
neproseďte celých 62 dní za monitorem compu (a i kdyby jo, tak si 
aspoň vzpomeň na má slova, JÁ JSEM TĚ VAROVAL).   

Lukáš Kutáč 
 
Můj první redaktorský rok byl úplně perfektní. Naučila jsem se 
psát dlouhé články, a když jsme byli v Ostravě na vyhlašování nejlepších 
školních časopisů, připravili si pro nás i workshopy a tam nám povídali 
o horroru. 
Vidět svůj článek ve Frenštátském zpravodaji je neuvěřitelný pocit. 
Nikdy by mě nenapadlo, že budu psát do časopisu a už vůbec by mě 
nenapadlo, že budu mít svůj článek ve Frenštátském zpravodaji. 
Na prázdniny bych doporučila hlavně odpočinek a hodně strávených dnů 
s kamarády, a jestli počasí bude přát, užijte si to na aquaparku. 

Nikol Reková 
 
Byl pro mě nový, s časopisem jsem jel na pár skvělých akcí (nocování, 
soutěž o nejlepší školní časopis) a spolu s ostatními jsem kreslil a psal 
skoro celý školní rok. Určitě jsem v tomhle školním roce našel spoustu 
poučení na novou sezónu. Můj článek ve Frenštátském zpravodaji? 
Je to skvělý pocit. Vidím tam svůj článek i články ostatních, ale nejlepší 
je, že ten, kdo se k Druhému patru obvykle nedostane, si může přečíst 
aspoň část našeho časopisu. 
Všem bych doporučil nestarat se o příští školní rok, ale pořádně si užít 
prázdniny. Existuje spousta věcí, co jde o prázdninách dělat. Můžete jít 
třeba na aquapark nebo do přírody. O prázdninách si vlastně můžete 
dělat, co chcete, a to je to nejdůležitější.    Martin Kundrát 
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Můj první redaktorský rok byl zajímavý, můžu říct dokonce úžasný. 
Psaní do časopisu mě naučilo lepšímu soustředění a díky tomu mám 
větší zájem o psaní příběhů a povídek. 
Žákům bych doporučila asi nějaký pohyb. Pohybem myslím to, aby 
neseděli pořád jen u počítače. Mohli by chodit hrát fotbal s kamarády 
nebo jít na nějaký pěkný výlet, třeba na Javorník nebo Radhošť. 

Katka Jurečková  
 

Jaké jsou radosti a starosti deváťáckého redaktora? 
Starosti… Vždy se musí stihnout články do uzávěrky, což je poměrně 
problém a díky devaťačkám většinou časopis vychází o den později. 
Také jsou to vždy starosti, jakým stylem má být článek napsán, pokud už 
teda je vymyšleno, o čem se vůbec bude psát. A radosti? Spousta zábavy 
při různých rozhovorech a celkově při psaní různých článků, do kterých 
se zapojují názory jiných.  
Stýskat se mi bude hlavně po lidech z Druhého patra. Niki, Karel, Luky, 
někdy jsme spolu vymysleli opravdu kuriózní články a hlavně scénky.  
Výhoda redaktora je, že má přístup ke spoustě informací, co se kde 
šustne ve škole. Navíc já jsem většinou dělala rozhovory s paní 
ředitelkou a dozvěděla se plno nových věcí dříve než ostatní.  
Činnosti na prázdniny bych asi vybírala podle toho, co nejraději dělám 
já, takže to vidím na nějaké kolo, badminton nebo aquapark. Hlavně 
něco, co by bylo s kamarády někde mimo domov. Pokud by to ale 
musela být jen jedna činnost, tak bych asi doporučila celodenní 
procházky se psem. ☺           Jana Cibulcová 9. A 
 

Jak ubíhá konec školního roku třídním učitelům devítek? 
9. A a Jana Bartošová 
? Jaký je závěr pro třídní deváťáků?  
! Hektický, papírový, s nedostatkem 
času. 
? O kolik roků jste zestárla?  
! Určitě jsem zestárla nejméně 
o čtyři roky a můj muž říká, že díky 
žákům podporujeme velice dobře 
chemický průmysl. 

? Jakou činnost byste doporučila žákům na prázdniny?  
! Zamknout do nedobytné skříně PC a mobily a užívat si prázdniny, 
slunce plnými doušky a nabrat síly do nového začátku na SŠ. 
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9. B a Lenka Ondryášová 
? Jaký je závěr pro třídní deváťáků?  
! Hrozně hektický, samé papírování, vyplňování, doplňování a nestíhání. 

Pak se stejně dozvím, že mi 
někde chybí nějaká pomlčka či 
čárečka. 
? O kolik roků jste zestárla?  
! Za tento školní rok? Alespoň 
o pět. Ale má to výhodu. Když to 
půjde dál takovým tempem, 
dostanu se dřív do důchodu! 
? Jakou činnost byste doporučila 

žákům na prázdniny?  
! Odpočinout si a nabrat sílu na další školní rok. Nejlépe s dobrou 
knížkou a dobrými kamarády – ale těmi skutečnými z masa a kostí. Ne 
s těmi virtuálními!!! 
 
9. C a její Petr Ondryáš 
? Jaký je závěr pro třídní deváťáků?  
! Na rozdíl od žáků, kteří už mají téměř prázdniny, přichází učitelům čas 
pro vyplňování tun papírů, proškrtávání kolonek, všelijakých 

vyúčtování, focení na prezentaci 
a dalších neuvěřitelných činností, 
které by člověka normálně během 
roku ani nenapadly. 
? O kolik roků jste zestárl?  
! Zestárl? Viděl bych to tak na 
čtyři roky běžným provozem mé 
klidné třídy a školy celkově. 
Další čtyři roky přidalo Druhé 

patro, takže osm jednou ranou. 
? Jakou činnost byste doporučila žákům na prázdniny? 
! Činnost na prázdniny? V žádném případě nebýt otrokem elektroniky, 
natáhnout houpací síť, jít ven, třeba fotit, sportovat, jezdit na kole. Pokud 
si o prázdninách řeknete slovíčko "NUDA", je to vaše vina, že si neumíte 
najít činnost. Můžete si třeba postavil hrad z písku, vylézt na strom, 
s kamarády postavit bunkr... Je to ve vašich rukách:-) 
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Tyršovko, tak ahoj… 
Milé Druhé patro, 
rádi bychom se tímto s vámi jako třída chtěli rozloučit. 
Prožili jsme na této škole skvělých 9 let našeho života a ty roky utekly 
jako voda. Od září si mnoho z nás říkalo, že bychom z této školy už 
nejraději byli pryč, ale teď bychom vše nejraději vrátili zpět a prožili to 
všechno od začátku. 
Od září se každý vydá svou vlastní cestou a už nikdy naše třída 9. B 
nebude společně navštěvovat jednu stejnou školu a neusedne do lavic 
v jedné třídě. I přes všechny dobré a nějaké špatné chvilky nám tady 
bylo dobře a my si to tady společně užili, vzpomínky nám zůstanou 
navždy. 
Druhému patru přejeme mnoho úspěchů do dalších školních let. 
Loučí se s vámi třída 9. B.        Natálie Heřmánková  
 
Byli jsme spolu devět let a nyní se musíme rozloučit. Devět let jsme byli 
třída 9. A. I přesto, že jsme se v šesté třídě spojili s novými kamarády, 
z nás vznikla nerozlučná třída. Hádky byly, ale nakonec se vždy všechno 
vyřešilo. Učila nás spousta učitelů, kterým jsme dost drásali nervy, 
možná jim přispěli k nějakým těm šedivým vlasům, ale i přesto to s námi 
zvládli. Jednou z nejdůležitějších součástí našeho pobytu ve škole jsou 
paní uklízečky, bez kterých bychom ve třídě žili jako banda čuňátek. 
Taky pan školník nás několikrát zachránil od vyrvaných klik, ucpaného 
umyvadla a potopy v celé třídě. A to není jediná potopa, kterou jsme 
způsobili. Naše milované kytičky si taky zažily svoje. Častokrát se topily 
a plavaly, ale pak je naše třídní učitelka, Jana Bartošová, zachránila. 
Neděkují jí jen kytičky, ale i my. Nejen za tohle, ale i za to, že nás 
dovedla tam, kde jsme teď. Na závěr děkujeme všem učitelům, 
kuchařkám, paní ředitelce, zástupcům, zkrátka všem, kdo nám na této 
škole zpříjemňovali bytí. Děkujeme. Loučí se s vámi vaše 9. A … 
 

Našich devět let ve škole? 
Byla to dlouhá cesta, ale zdaleka nekončí. Teď začne druhá éra, která 
sice bude o pět let kratší, ale o dost těžší. Je ale pravda, že škola mi 
přinesla moc. Jak vědomostí, tak zkušeností. A za pouhých devět let 
jsem se toho naučila mnoho, i když jsem toho taky spoustu zapomněla 
☺.              Klára Petrová 9. C 
 
Nejhorší byla první a druhá třída, ta písmenka a tak. Ve třetí ta angličtina 
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taky nebyla nějaká výhra, ale nějak jsem to zvládl až na úroveň, kde 
jsem teď.            Zdeněk Kocián 9. C 
 
Myslím si, že kdybych do školy nechodila, tak bych byla úplně jiná, 
měla bych jiné myšlení, asi bych byla víc jak rodiče. A kromě toho, že 
vás ve škole hodně naučí, tak vám škola dost pomůže i k tomu poznat 
sám sebe.              Veronika Šaradyová 9. C 
 
Byla to dlouhá cesta, než jsem se dohrabal do dnešní doby, ale stálo to 
asi za to, i když už by to mohlo skončit. Hlavní už umím. Myslím. 

Marek Placar 9. C 
 

Druhé patro, tak se měj... 
Naše drahé Druhé patro, tímto bychom se chtěli rozloučit nejen s naší 
školou, která nás naučila základy, které jistě budeme v životě potřebovat, 
ale i s časopisem Druhé patro, který nám přinášel pobavení, ponaučení 
i zajímavosti a novinky z našeho malého školního světa. Takže se 
loučíme s našimi lavicemi, s učiteli a s naším Druhým patrem. 
Děkujeme za vše.          Helena Greineckerová 9. B 

 
Sbohem, Druhé patro, budou mi chybět ty vaše vtipné komiksy, příběhy 
a básničky. Jsem rád, že jste zveřejnili nějaké mé příběhy a tím pádem 
jsem se mohl stát na pár minut slavným. Do budoucna vám přeji hodně 
štěstí.            Tomáš Chladný 9. B 
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Milé Druhé patro. 
Dovol mi se s tebou rozloučit, sice jsem si tě koupil asi jen dvakrát, ale 
jsi velkou součástí téhle školy. Každý ocení práci navíc, kterou nikdo 
nemusí dělat, ale přece jen ji udělá. Děkuji, že jsi nás provázelo touto 
krásnou školou.            Ondřej Polách 9. B 
 
Chtěl bych se rozloučit s časopisem Druhé patro. Někdy jsem tam měl 
články a jindy zase ne, ale pokaždé to bylo výborné čtení. Našel jsem 
v něm to, co jsem nečekal a někdy jsem se i smál. Přeju Druhému patru 
to nejlepší a ať je vždycky první.       Benjamin Janák 9. B 
 
 

Slovo paní ředitelky 
Milí čtenáři Druhého patra, 
konec školního roku pomalu odpočítávají poslední červnové dny 
v kalendáři a na žáky a učitele čekají zasloužené dva měsíce prázdnin. 
Letošní školní rok byl jubilejní a v řadě případů výjimečný. Společně 
jsme oslavili na podzim 110. narozeniny naší školy speciálním dnem 
otevřených dveří, na jaře jsme k témuž výročí připravili pro rodiče, žáky 
a okolní školy žákovskou akademii. V minulém týdnu jste svou 
šikovnost předvedli v hodinovém vystoupení na Dni města, zdařilé 
výtvarné a rukodělné práce žáků školy si mohli návštěvníci prohlédnout 
téhož dne v prezentačním stánku nebo v průběhu roku na dvou 
pořádaných výstavách města. Kreativitu, nápaditost a obsahové složení 
našeho školního časopisu ocenila porota krajské soutěže O nejlepší 
školní časopis hned třikrát a potvrdila, že i malý černobílý formát se 
mezi barevnými nákladnějšími tituly neztratí a má v této soutěži již po 
řadu let své pevné místo. Gratuluji. Podobně jsme na tom také se 
sportovními výsledky, kdy se naši žáci svými výbornými výsledky 
kvalifikovali do krajských či dokonce celostátních kol soutěží, jako je 
tomu například u Poháru rozhlasu nebo Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů. Neméně úspěšní jsme byli také ve sběru starého 
papíru, nasbíraných 52 tun nám opět přineslo 1. místo v kraji. 
Tyršovadlo, Šikovný předškoláček, sportovní olympiáda, nocování 
s Andersenem, pasování prvňáčků na čtenáře, zájmové kroužky, projekty 
školní družiny a mateřské školy – to jsou jen některé z řady akcí, které 
spolu s každodenní poctivou prací vytvářejí dobré jméno školy a 
přinášejí ocenění žáků i jejich rodičů.  
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Závěrem chci popřát žákům i učitelům klidné, prosluněné, na zážitky 
bohaté dva měsíce odpočinku a Druhému patru po krátké pauze 
spolehlivé, nápady a šikovností nabité redaktory, kteří nás nepřestanou 
překvapovat a bavit zajímavými a podnětnými články ☺. 
Zdeňka Murasová 

Tady je část těch, kteří pro vás letos časopis psali a kreslili: zleva Jana a 
Katka (redaktorky), Natálie (obrázky), za ní Karel (fotky), před ním 
Nikol, Lukáš, Martin (redaktoři, Lukáš s Martinem i obrázky). Na 
chemický jarmark odjely Míša, Kristýna (redaktorky) a Natálie (komiks 
– Natálie tam odjela i s komiksem…). 
Krásná trička s vyšívaným logem časopisu vyrobila LWR Graphic a 
zaplatil Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond a firma Myonic s.r.o 
Rožnov pod Radhoštěm.  Děkujeme jim ☺ 
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