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V tomto čísle nepřehlédněte: 
Kdo se čertů nemusí bát? – 74 
Druhé patro v Brně – 79  
Jak se mění přání? – 80 

Michal vyhrál traktor! – 89 
Jaké byly dny v pravěku – 92 
Zlatá přednostenka se vrací – 95 

 

Jsme osmí! 
Prvního prosince jsme se vydali do Brna na vyhlášení výsledků 
finálového kola soutěže o nejlepší školní časopis. Proti Druhému patru 
stálo dalších 59 soupeřů z celé republiky. A jak si vedl nejmenší školní 
časopis? Porotci mu celkem přáli. Dovezli jsme si dva diplomy – jeden 
potvrzuje 8. místo v České republice, druhý udělení Ceny poroty. 

 
Jaký je prosinec? 

Prosinec je záludný měsíc, mnozí ho nemají rádi a preferují raději léto a 
teplo, ale mnozí prostě milují zimní radovánky, jako je třeba 
stavění sněhuláků. Mně se na prosinci a na napadaném sněhu 
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nejvíce líbí krajina. Když malinké vločky padají na větvičky stromů a 
zahalí celou krajinu do bílého kabátku. I když má zima spoustu nevýhod, 
krajina přikrytá bílým kabátem či peřinou je stejně nejkrásnější.  

Veronika Bartoňová 9. C  
 

Pojďte s námi do krajiny zimy 
Do krajiny zimy se můžeme dostat mnoha způsoby. Můžeme se tam 
dostat tak, že se vyválíme ve sněhu, nebo když sníme sněhovou vločku. 
Uděláme jednu z věci a ocitneme se v krajině zimy. V krajině zimy je 
všechno pokryté sněhem, na stromech místo listů rostou rampouchy. 
Řeky jsou zamrzlé. Nejdelší řeka v krajině je řeka Zamrzlá. Protéká 
hlavním městem Vločkov. Vlastně ve Vločkovu se teď nacházíme. Ve 
Vločkově na náměstí svatého Sněha se nachází socha slavného rodáka 

Jaromíra Ledového. Socha je vytvořená 
z ledu. Led vystihuje krásu místního rodáka. 
Rodák se proslavil vyrobením ledového 
nápoje. Vločkov je sám o sobě kulturní 
město. Náměstí je ozdobeno vločkami, no 
spíš jen podlaha. Jsou to vločky, které nikdy 
neroztají. Vločky jsou vyskládány do různých 
ornamentů. Radnice je asi nejhezčí věc ve 
Vločkově. Radnice je zdobena ledovými 
sochami andělíčků. Dveře jsou zdobeny 
ledovými ornamenty. Vypadají jako by se 
měly každou chvíli zničit. Uviděl nás starosta 
Sníh Zmrzlý. Přiběhl za námi a pozdravil nás. 
Ukázal nám zdejší minulost města. Město 
Vločkov vzniklo v roce 1893, založil ho 

Edgar Vločka. Začíná nám být zima a musíme domů. Domů se 
dostaneme tak, že poprosíme někoho, aby nás štípnul, když to udělá, 
jsme doma v posteli.       Katka Jurečková 7. C 

 
Kdo se čertů nemusí bát? 

V dnešní době už takových lidí není mnoho. Buď jsou členy jezuitského 
řádu, jsou obzvláště hodní, nebo se umí dobře schovat. Ale pak jsou tu 
tací, kteří jsou tak zlí, že se jich štítí samo peklo! Největší koncentrace 
takových lidí je kromě poslanecké sněmovny určitě v naší třídě. A proto 
se ptám, proč se nás školní čerti bojí?     Jiří Kubica 9. C 
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Myslím, že čertů se nemusí bát dospělí, mamka, taťka, babička, děda, 
protože ví, že je to jen převlečený strejda. Ale myslím, že i v nich se 
probouzejí vzpomínky z dětství (a taky nám závidí nadílku). Čertů se 
také nemusí bát hodné děti, které ví, že celý rok byly hodné, ale já bych 
se bála i tak.          Verča Kneblová 9. C 

 
Čertů se bojí podle mě všechny malé děti bez 
ohledu na to, jestli byly hodné, či zlobily. Někdo 
ten strach prožívá více a někdo méně. Děti, které 
ví, že celý rok byly úplně hodné (což je asi 
nemožné), by se teoreticky bát vůbec nemusely. 
Když k nim ale přijde čert, rozbrečí se a odslibují, 
že budou hodné. Uběhne týden a už jim opět 
narostou růžky, jako viděly na čertovi. A tak to 
probíhá každý rok do doby, než vyrostou a čerta 
se bojí o trošku míň.       Nikol Šindlerová 9. C 

 
Druhé patro získalo exkluzívní rozhovor s Mikulášem! 

? Je mezi Mikuláši velký zájem o „službu“ v naší škole? Jaké je 
požadované vzdělání pro Mikuláše chodícího na obchůzky? 
! O vaši školu je vždy velký zájem, každoročně si taháme sirku a dle 

toho určujeme, kdo za vámi půjde. Vzdělání 
stačí Vysoká škola mikulášská ☺  
a samozřejmě krásný plnovous. 
? Míváte s čerty společné školení před 
obchůzkami?  
! Týden před chozením se sejdeme v kanceláři a 
zkusíme si to. Pokud to někomu ještě nejde, tak 
má na to týden, aby se to naučil. 
? Co děláte celý rok, když jste vidět jen jeden 
den v roce?  
! Máme dovolenou (placenou samozřejmě). Já 
ji většinou strávím někde na pláži, čerti asi na 
horách. 
? Proč musí být Mikuláš vyšší než čerti?  

! Máme to už v genech. 
? Nebylo vám těch malých žáčků líto?  
! Tak určitě, že bylo. Musím ale zachovat kamennou tvář za každou 
cenu. 
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? Jak získáváte informace o chování dětí?  
! S učiteli jsme domluveni tak, že nám budou každý měsíc posílat 
informace o chování. 
? Neuvažujete o tom označit děti čárovými kódy, jaké mají třeba oplatky 
v obchodě? Ušetřili byste si hledání v Knize hříchů.  
! Určitě ne. Chápu, že doba se mění, ale my i tak zůstáváme stejní☺ 
? Nevyměnil byste si někdy práci s čerty?  
! Kdybych byl mladý, tak možná ano, ale já už nemám roky na to řvát a 
skákat jako oni. 
? Jaké byly nejčastější prohřešky dětí?  
! Nejhorší byly asi ubližování si a nenošení DÚ (to bylo velmi časté). 
? Jak se mění děti, jsou hodnější nebo zlobivější?  
! Ani mi nepřijde. Pořád v normě, stále to převyšuje hodné chování, 
takže v pořádku. 
? Proč letos čerti tak moc řvali?  
! Abych řekl pravdu, tak nevím. Jeden z čertů mi řekl, že ho strašně bolel 
zub, tak asi proto. 
 

Fotograf spolupracoval s pekelníky! 
Jak už všichni víte, 6. prosince školu navštívil svatý Mikuláš s čerty a 
anděly a já jako nejzlobivější kluk jsem byl pověřen od samotného 
Lucifera z nejvyššího pekla čerty a Mikuláše vyfotit. A teď si představte, 

jaký jsem měl strach – 
nejzlobivější kluk a má jít 
s čerty a Mikulášem. 
Mikuláš chodil v hodinách 
a o přestávkách se 
schovával po škole. První 
hodinu šel Mikuláš na 
odloučené pracoviště 
Tyršovky, kde jsou 
třeťáci. První vešel do 
třídy anděl a povídal 

žákům třeba to, že Mikuláš žil ve městě Patara. Pak vtrhli do třídy čerti a 
všichni žáci byli vzápětí černí. Nakonec všichni společně zazpívali 
písničku, dostali malou odměnu a Mikuláš pokračoval do další třídy. 
Zajímavé bylo, že ke mně nepřibyl žádný kolega :). 

Karel Šindler 8. A 
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Druhé patro získalo exkluzívní rozhovor s čertem! 
? Jak se čert stane čertem určeným pro naši školu, je o tuto práci velký 
zájem mezi čerty? 
! Vybírá si Mikuláš mezi čerty, co nejsou ani moc strašidelní, ani moc 
ubozí (většinou). 
? Co děláte celý rok, když jste vidět jen jeden den v roce? 
! Natáčíme filmy typu Z pekla štěstí, Peklo s princeznou a podobně, 
nebo spíme. 
? Když jste byli malí, taky chodili čerti? 
! Jasně… i v té době se zlobilo, bylo to třeba. 

? Nebylo vám těch malých žáčků 
líto? 
! Jeden Borec řekl: „Než jste přišli, 
chtěl jsem se ukrýt do aktovky!“ Jsme 
se zasmáli… 
? Proč nechodíte mezi žáky druhého 
stupně? 
! Učitelé by si stěžovali, že rušíme 
vyučování ☺ 
? Slíbili hříšníci, že se napraví? 
! Jenom někteří, ale stejně jim 
nevěřím… 
? Letos jste měli stříbrný řetěz, 
znamená to, že peklo bohatne? 
! Ne! Ten řetěz jsme ukradli. 

? Co znamená, když se řekne „šijí s ním všichni čerti“? 
! Že fakt hóóódně moc zlobí! 

Odpovědi nám ochotně poskytl Belzebub, první zástupce Lucifera 
(Belzebub je velitelem Tiskového odboru pro základní školy). 

 
Proč lidé chtějí na Vánoce sníh? 

Já ani sám nevím, sníh přináší vánoční atmosféru, to ano, ale s ním 
přichází mokro, zima, námraza. Když vloni o Vánocích nebyl sníh, 
vůbec mi to nevadilo, stejně se všichni koukají na televizi a nedívají se 
z okna.          Jan Šenkýř 9. C 
 
I když sníh přináší mnoho dalších povinností a práce, každý si přeje 
Vánoce na sněhu. Vypadá to pěkně, všude sníh, můžeme se koulovat, 
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stavět sněhuláky, lízat rampouchy. Sníh navodí tu pravou atmosféru 
Vánoc. Díky sněhu je všude veselo.         Dominik Kuřec 9. C 
 

Jak by chtěla 9. C prožít dva předvánoční dny ve škole? 
� Na poslední dva dny školy v prosinci bychom se mohli dívat na 
vánoční filmy a pohádky. Nebo bychom mohli jít na procházku krajinou 
či městem.            Veronika Bartoňová 
  
� V češtině číst vánoční pohádky nebo se na ně dívat.  Michal Hlaváč  

 
� Ve všech předmětech by se učilo o Vánocích. 
Ve výtvarné výchově bychom se učili stavět 
sněhuláky, v dějepisu o historii Vánoc, 
v matematice bychom se učili počítat 
stromečky, v češtině si povídali o stromečku, 
v tělocviku bychom šli bobovat. Učitelé budou 
nosit vánoční čepici. V jídelně přidají další chod 
– cukroví.                  Jan Šenkýř 
 
� Poslední dva dny by se mohla posunout 
škola, aby se všichni vyspali, takže od 10 hodin 
do 13 hodin. Bylo by to super.    Filip Špaček 

 
� Dostat dárky z Klubu rodičů. Vyměnit dárek za lepší známky na 
vysvědčení z libovolného předmětu.     Zdeněk Kundrát 
 
� Do každé třídy bychom mohli donést stromeček a dát si dárky, 
vyzdobit chodby, neučili bychom se a hráli bychom poker nebo ruletu 
o cukroví. Na hřišti, pokud by byly podmínky, by se mohlo udělat 
kluziště. Dívali bychom se na Sám doma.    Dominik Kuřec  
 
� No, mohlo by se zkrátit vyučování jen na dvě hodiny, v nichž bychom 
šli do kina, nebo bychom mohli zůstat doma a nikdo by to neřešil.  

Jindřich Chovanec  
 
� Neučilo by se. Dívali bychom se na vánoční filmy a pohádky a u toho 
třeba vyráběli nějaká přáníčka a tak. Ve velké tělocvičně by byly soutěže 
a na druhý den by jeli osmáci a deváťáci do Rožnova na kluziště. 

Tereza Křístková  
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� První den bychom mohli sedět a bavit se mezi sebou a druhý den by 
mohl být vánoční výšlap na Javorník.      Michal Křištof  

 

Celostátní finále soutěže o nejlepší školní časopis 
Pořadatelé nám řekli, že nemáme psát o tom, že jsme dostali velkou 
dobrou bagetu, ani o tom, že jsme museli brzo vstávat a dlouho jeli 
vlakem. 
Abychom naplnili jejich přání, nebudeme o tom psát, ale dáme 
dohromady to, co nás napadlo při zpáteční cestě vlakem. 

 
VÍTE ŽE? 
� nejdříve z nás vstával Karel (ve tři 
hodiny ráno, ostatní kolem půl páté, 
vlak odjížděl v 5.20 hodin) 
� v málokterém vlaku je wifi, je proto 
lepší jet vlakem s wifi, ať už jede 
kamkoliv 
� nejlepší nádraží podle Karla: 
Valašské Meziříčí (je tam volně 
dostupné wifi) 

� nejtlustší školní časopis měl 80 barevných velkých stran (a stál 20 
korun) 
� velká většina časopisů je barevná, všechny větší než ten náš 
� kreslit na grafickém tabletu není tak jednoduché, jak se zdá 
� když máte udělat referát, vytvořte si mapu (myšlenkovou) 
�  pořádající škola je moderní, z jedné místnosti během pár minut 
udělali tři menší 
� Druhé patro skončilo osmé ze šedesáti časopisů, které postoupily do 
finále 
� dostali jsme také cenu poroty (a nevíme za co) 
� Puzzlíci z Kouřimi dostali taky cenu poroty 
� ve Strážnici vychází časopis Tahák od roku 1993, viděli jsme jejich 
180. číslo 
� ve stánku s nápisem Bítešské pečivo nekoupíte Bítešský chleba 
� nemohli jsme si dát zákusek v cukrárně na náměstí Svobody, místo ní 
je směnárna 
� na úspěch jsme si dali Štramberské ucho na Zelném trhu 
� vánoční trhy v Brně jsou podobné těm našim, ale jsou o dvě náměstí 
větší 
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� v Brně je hodně eskalátorů (jezdících schodů), někteří by tam byli 
celý den 
� lidé v Brně jsou hodní, Martinovi podali ztracenou průkazku na vlak 
� brněnské tramvaje slyší na jméno šalina, každý den jich vyjíždí na 
trať 181 

� když napíšete domů, že vlak nemá 
zpoždění, čekáte v příští stanici deset 
minut 
� jedna souprava vlaku Shark (s wifi 
na palubě) stojí 64 124 224 korun 
� když náš Shark doháněl zpoždění, 
ujížděl v 17.33 hodin průměrnou 
rychlostí 70 km/h. 

� když sedíte ve vlaku sedmou hodinu, šli byste už raději i pěšky 
�  v Brně na vyhlašování jsme byli naposled (ale přesto rádi)… 
 
Jak probíhalo losování o cestu do Brna?  
Bylo to velmi napínavé. Všichni redaktoři jsme se sešli ve třídě 7. C po 
páté hodině v pátek 25. listopadu. Na stole byly rozmístěné lístečky se 

jmény a názvy článků, co kdo napsal, 
nakreslil, vyfotil. Losování začalo, 
rozhodli jsme se, že losovat bude Martin. 
Vzal první lísteček a bylo na něm napsané 
Martin. Ano, Martin se vylosoval a jel do 
Brna. Na druhém lístečku bylo jméno 
Pavlína. Třetím a zároveň posledním, koho 
Martin vylosoval, jsem byl já Karel. Takže 
do Brna pro diplomy a dobrou bagetu jeli 

pan učitel, Martin, Pavlína a já.  Naštěstí jsme tam nejeli zbytečně, 
dostali jsme diplom za osmé místo v České republice a diplom za cenu 
poroty. Výlet se vydařil, bageta byla moc dobrá. Příště bych chtěl jet zas. 
                          Karel Šindler 
 

Jak se mění vánoční přání? 
Druhé patro má tu výhodu, že má většinu svých čísel na internetu. Stačí 
tedy najít třeba zajímavou anketu a nechat ji napsat znova. V prosinci 
2002 jsme se zeptali našich dvou tříd, jaké tři dárky by chtěli od Ježíška. 
Myslíte, že se přání za 14 let nějak změnila? Můžete porovnat:  
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Milý Ježíšku, přines mi prosím tyto tři dárečky… 
Tak začínalo přání šesťáků a sedmáků v prosinci 2002. Naše výpočetní 
středisko (Aneta Peigerová a Jiří Petr) sečetlo žádosti a tady je výsledná 
objednávka: 

6. D prosinec 2002: počítač (8x), mobil (5x), 
mikroskop (3x), oblečení (3x), lego (3x), 
puzzle 1000 dílů (2x), brusle (2x), kolečkové 
brusle (2x), kolo (2x), kalhoty (2x), zdraví 
(2x), diskman (2x), wolkmen, kazety, buginu, 
koně s výbavou, zájezd k moři, všechny 
teletabis, kosmetiku, nové papuče, hi-fi věž, 
boxovací pytel, kazetu Tatu, kopačák, 
elektrický terč, sestru, peníze, kancelářský 
stůl, prut na ryby, prak, poschoďovou postel, 
autodráhu. 

 
6. C prosinec 2016: mobil (8x), knížku (5x), oblečení, zdraví celé rodiny 
(4x), sluchátka (3x), pěkné Vánoce, náušnice, notebook, trička, 
parkourové tepláky, kolečkové brusle (2x), hru na XBOX 360, 
klávesnici, ozdoby na stromek, počítač, podložku pod myš, flešku, 
kameru, obal na telefon Mimoně, tablet, hračku pro kočku, dvoupatrovou 
klec pro křečka, pravěké akvárium, sklípkana, křečka, terárium, 
hroznýše, křídu na vlasy, tašku, pejska, batoh, samé jedničky po celý 
rok, karty pokémon, koloběžku, hoverboard, mikinu, svůj pokoj, zpátky 
svou babi, lego technik, stolní hru, fixy. 
 
7. C prosinec 2002: počítač (7x), mobil (7x), pes živý (4x), hi-fi věž 
(3x), hra do počítače (2x), hokejka (2x), model letadla (velký), asi nic, 
kopačky, televizi, oblečení, play station, motorka, kolo, vodítko pro 
morče, skateboard, vila u moře s výhledem, nádherného kluka, domácí 
kino s videem, BMW-5, běžky (nové), peníze (hodně)" 
 
7. C prosinec 2016: knížku 7x (o koních, o Donaldu Trumpovi, o Harry 
Potterovi, dobrou knihu), mobil, motorku, židli (3x), notebook, mikinu, 
klávesnici, sníh, powerbank, oblečení (2x), hru GTA na PC, nový PC, 
herní konzolu, skleněné sklo na mobil, rádio, gramofon, druhý monitor, 
grafickou kartu do PC, mikrofon, televizi, CD, smoothie mixér, tablet, 
koloběžku, basketbalový koš, činky, dečku na koně, lyžáky, poukaz do 
fitka, airsoftovou zbraň, boty, helmu a rukavice na motokros, řadicí páku 
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na PitBike, kolečkové brusle, kolo, vojenskou známku, dvě mikiny, 
spodní prádlo, kyblík KFC, tepláky, pejska – mopse, zrcadlo, pouzdro na 
tužky, dárek, ponožky, triko, noční stolek, klec, polštářek s králíkem, 
zimní bundu, morče, teplou čepici, rukavice, lyžařskou kuklu, 
karečkovanou šálu, ukulele, banán, toaletní stolík do pokoje. 
 
Jak pomáhá 2. A s pečením cukroví? (ptali jsme se7. prosince) 
Jakub Vařák: ještě jsme letos nepekli, ale loni jsem mamince pomáhal 
vykrajovat srdíčka a hvězdičky a pomáhal jsem i válet těsto. 
Lukáš Martinák: už jsme pekli, pomáhal jsem s pečením a ochutnával 
cukroví a potom jsem zjistil, že tam žádné není. 

Natálie Tobiášová: už jsme pekli, pomáhala 
jsem mamince míchat těsto a pomáhala jsem 
vykrajovat. Jak jsme pekli perníčky, tak jsem 
je pomáhala zdobit. 
Vanessa Sendreiová: na Vánoce pojedeme na 
Slovensko, tam bude napečené. 
Vanesa Škovranová: maminka udělá 
perníčky, já je budu dávat na talíř. 
Adéla Přadková: pomáhám mamince 
s děláním těsta a vykrajováním, se sestřičkou 
zdobíme. 

 
Proč se děti t ěší na vánoční svátky a dospělí se těší méně? 
� Děti se na Štědrý den těší, protože dostanou hezké dárečky, rodiče se 
netěší, protože vždy čeká spousta práce. Agáta Pustějovská 5. C 
� Děti se těší na Vánoce proto, že dostanou dárky, můžou jíst kapra a 
cukroví. Dospělí se netěší proto, že musí kupovat dárky a péct, z pečení 
jsou unavení. Daniel Míček 5. C 
� Děti se těší proto, že budou se svojí rodinou a budou dostávat dárky. 
Dospělí se netěší, protože utratí moc peněz. Šárka Lundová 5. C 
 

Jaký dárek byste dali škole, své třídě 5. C, spolužákům? 
Škole: hezčí vymalování a úpravu na chodbách; peníze na nové 
vybavení školy; výtah; skříňky místo šaten; nové podlahy; ať dále 
funguje tak, jak má a ať je co nejvíce žáků; nové třídy nebo nové 
počítače, ale hlavně dobré žáky; nové počítače, nové tablety, nové 
učebny; podlahu; aby nás bylo více na škole; nějakou sladkost; peníze.  
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Třídě: hry a nové počítače; hezčí lavice a pěkné vymalování; bloček a 
propisku; vymalovat; nové hodiny; nové knížky; různé nástěnky na 
dekoraci; větší třídu (málo prostorná); novou podlahu a tabuli; hodily by 
se některé poučné knihy; interaktivní tabuli; nové lavice; papíry 
k potřebě; výzdobu. 
  
Spolužákům: míčky; knihy Já youtuber, protože nečteme dětské knihy; 
věci do školy, štětce, pastelky a sešity; nějakou drobnost, např. nějakou 
dobrotu, přívěsek; zdraví, štěstí; ať máme samé jedničky a ať se nám 
daří; velkého jednorožce; náhrdelníky jakékoli, protože byli hodní 
všichni; lavice, protože jsme byli hodní; počítače; náramek kamarádství; 
mobily.  
 

Jak slavíme Vánoce? 
U nás se Vánoce slaví tak, že se sejde celá rodina. Na večeři máme 

zelňačku a na druhé buď kapra s bramborovým 
salátem nebo kuřecí řízek s bramborovou kaší. 
Naše zvyky jsou takové, že od stolu odchází jen 
maminka, aby odnesla jídlo a přinesla druhé. Až 
všichni dojí, jdeme ven a zapalujeme prskavky, 
někdy házíme botou za sebe. Pak čekáme, až 
uslyšíme zvonek a pak jdeme rozbalovat dárky a 
s tatínkem do krmelce dát seno a jablka a někdy 
i kaštany. Ráno máme na snídani vánočku 
s nutelou, na oběd zelňačku a brambory s řízkem. 
Odpoledne pomáhám mamince s chystáním na 

večeři. Někdy pouštíme lodičky z ořechových skořápek a dáme do nich 
svíčky a ty zapálíme.     Barbora Mikesková 4. C 
 
O Vánocích postupně pečeme různé druhy cukroví. První pečeme 
perníky, potom linecké, karamelové košíčky, vanilkové rohlíčky. Na 
Štědrý den máme na snídani jenom jogurtové mléko. Pak uděláme pár 
rodinných fotek a potom na oběd máme jenom polévku. Odpoledne 
maminka chystá stůl na štědrovečerní večeři. Zatímco my jdeme na 
chvíli ven, maminka nachystá ten stůl. Pak se vrátíme a oblékneme do 
svátečního oblečení. Zatímco my chystáme cukroví, maminka s tatínkem 
chystají večeři. My na večeři míváme rybu s bramborovým salátem, za 
polévku máme zelňačku. Čekáme, než po večeři maminka umyje nádobí 
a pak máme takový zvyk, že jdeme ven s prskavkami. Jdeme domů a 
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rozbalujeme dárky, které jsme dostali. A pak už se vlastně jen díváme na 
pohádky. Zpíváme koledy a fotíme se u stromečku na vánoční přání. 
A potom už konečně jdeme spát.     Zuzana Boháčová 4. C 
 
Když o Vánocích vstanu, jdu balit svoje dárky a potom pomáhám 
mamce se salátem a taťkovi s kaprem. Potom se díváme na filmy 
v televizi. Před rozbalováním lijeme olovo a chodíme ven s prskavkami. 
Potom se určí jeden z nás, který bude rozdělovat dárky. Potom dárky 
zkoušíme a potom se zase díváme na televizi. Vánoce slavíme jenom já, 
taťka, mamka a brácha, o prvním svátku vánočním jezdíme za zbytkem 
rodiny. Na večeři máme hrachovou polívku a kapra s bramborovým 
salátem. Většinou jíme kolem půl osmé. Dodržujeme pravidlo, že od 
stolu se při večeři může zvednout jen mamka. Třeba minule o Vánocích 
jsem dostala vrtulník na dálkové ovládání a co jsem ho rozbalila, už mi 
spadl a málem jsem si ho rozbila. A předminule jsme dostali novou 
televizi a nemohli jsme přijít na to, jak se ovládá. Anna Rašková 4. C 
 

Chtěla by 5. D raději um ět číst myšlenky, nebo létat? 
� Chtěl bych raději číst myšlenky, protože bych dělal bráchovi a 
příbuzným radost. Věděl bych, co chtějí na narozeniny, svátek a Vánoce. 

Vojta Bartoš 
� Chtěl bych raději číst myšlenky, protože bych mohl udělat 
kamarádovi, kamarádce, holce radost, protože nevím, co chtějí, ale když 
jim přečtu myšlenky, tak vím, co chtějí a můžu jim udělat radost. Proto 
chci umět číst myšlenky.       Mikuláš Kalina 

� Raději bych chtěla číst myšlenky, protože bych 
mohla splnit každé přání mému poníkovi, co by 
chtěl k Vánocům.             Elen Hrubá 
� Já bych chtěla létat, protože je ve vzduchu 
bezpečněji než na zemi a byla bych všude rychleji 
než obvykle. Akorát bych nemohla létat za 
každého počasí. Může to být hezký zážitek.           
             Viky Petrová 
� Chtěl bych raději létat, protože bych si mohl 
zaletět na dovolenou anebo kdybych zapomněl 
nějaký sešit, tak bych si mohl pro něj zaletět domů.    
             Kuba Ondryáš 

� Chtěl bych raději létat, protože jsem to vždycky chtěl. Létání je pro 
mě super, mohl bych si celý den hrát, nebo letět na výlet. Myslím si, že 
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létání je lepší než čtení myšlenek, protože slyšíš i to, co nechceš slyšet. 
                                           Míša Mužík 
� Chtěla bych raději létat. Ráda bych se totiž podívala na místa, kam se 
normálně nedostanu. A číst myšlenky má taky své nevýhody. 

Michaela Štefková  
� Chtěl bych raději číst myšlenky než létat. Protože bych mohl splnit 
mámě přání. A taky by mi to usnadnilo život.           Jeroným Křištof 

� Chtěla bych raději létat, protože se chci podívat 
na Měsíc. Může to tam být zajímavé, protože 
nevím, co tam je a žije.           Lucka Šmahlíková  
� Já bych raději chtěl číst myšlenky, protože bych 
poznal, jestli mi lžou nebo ne. A kdybych létal, 
mysleli by si, že jsem ufon a zavřeli by mě do 
karantény.                 Filip Káňa  
� Chtěl bych raději umět číst myšlenky. Protože 
bych věděl, co hodně lidí neví. Věděl bych, jak se 
mám k tomu člověku chovat. A bylo by to 
zajímavé.            Vojtěch Wasil 
� Chtěla bych umět létat. Protože jsem vždy chtěla 
zažít ten krásný pocit, že máte vítr ve vlasech. 

Dokonce bych mohla i létat do školy a nemusela bych chodit pěšky. 
A číst myšlenky bych nechtěla, protože bych se dozvěděla věci, co 
nechci.          Bea Boháčová 
 

Co vše stihne naše redaktorka? 
První věc, co bych chtěla zmínit, je, že závodně plavu a píšu do školního 
časopisu, ale to už ví hodně lidí a není to jediná věc. Už rok máme u nás 
doma malého trhače v podobě čivavy. Jmenuje se Marty. Tento malý 
trhač potřebuje výcvik, na kterém se podílíme s bratrem. No tak spíš 
jenom on. Já jsem ten člověk, co si s Martym hraje a mazlí se s ním. Je 
docela sranda, když někdy něco dělám na mobilu nebo si čtu, on na mě 
vyskočí a já se leknu. Hrajeme si tak, že mě honí po celém domě, nebo 
mu házím malou kost (ne kost jako kost, ale takovou kost v podobě 
pamlsku) a on ji chytá. Srandovní pohled je, když uklouzne na koberci. 
Nejlepší je ten jeho výraz, když běží, vypadá strašně srandovně a 
zároveň roztomile. Jeden z mých dalších koníčků zní tak trochu divně. 
Jedná se o kreslení, ale digitální kreslení. Myslím takové to, že máte 
počítač a na něm nějaký program a přes něj kreslíte. Věnuju se také 
normální kresbě na papír, ale ta digitální mě baví víc. Dokonce jsem si 
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pořídila i grafický tablet Wacom One By Small. Je to taková deska, 
kterou připojíte k počítači a dostanete k ní pero, kterým kreslíte na tu 
desku. Mezi mé další koníčky patří například poslouchání hudby. 
S mými koníčky si asi dokážete představit můj den☺.   

Katka Jurečková 7. C 
 

Plavání 
V konkurenci plavců ze 17 plaveckých 
klubů Moravskoslezského a části 
Zlínského kraje se nejlépe ze závodníků 
Plaveckého oddílu TJ Frenštát pod 
Radhoštěm dařilo Kateřině Jurečkové. 
Zlepšila si osobní rekordy ve všech 
disciplínách a přivezla celkem 
9 medailí, 5 x 1. místo a přebornice 
kraje (oblasti), 2 x 2. místo a 2 x 3. 
místo. 
Na mistrovství republiky dvanácti a 
třináctiletého žactva si Katka ve všech 

disciplínách zaplavala osobní rekordy, nejlepší umístění vybojovala 
v krátkých kraulech 50 m volný způsob a 100 metrů volný způsob, kdy 
obsadila 14. a 15. místo. 
 
Jak Katka vidí plavání? 
Plavání je sport, při kterém se dá dosáhnout docela dobrých výsledků. 
Tento sport se zdá, že je lehký, ale popravdě není. Já jsem se naučila 
plavat asi ve třech letech. Pak jsem chodila do plavecké přípravky a asi 
po 2–3 letech jsem začala plavat závodně. Trénuji asi 4x týdně a někdy 
i 5x, když je trénink v sobotu. Tréninky jsou většinou rozplavání, nějaké 
těžší série na výbušnost a rychlost, další série na vytrvalost a taky 
procvičujeme plaveckou techniku, která je asi nejdůležitější. Většinou 
uplaveme něco kolem 2 kilometrů nebo i víc. Během roku se pořádají 
i různé závody, při kterých se ukáže výkonnost plavců. Na závodech se 
vyberou disciplíny, které plavci vyhovují. Já se svými disciplínami 
uplavu na závodech přibližně 6 km ročně a možná víc. Kolik je to při 
trénincích, si můžete spočítat sami. O našem oddílu musím říct, že máme 
dobrou partu, i když zvláštní je to, že plave víc holek než kluků. 
 
Moje výsledky oblastních přeborů, které se konaly 18.–19. 11., mě 
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překvapily docela dost. Nečekala jsem, že si zlepším všechny své osobní 
časy. Oblastní přebory jsou závody, ze kterých se dá postoupit na 
mistrovství České republiky v plavání. 
 
Co vyhraju příště? Já sama nevím, pro mě bude asi největší výhra, když 
se dostanu na mistrovství ČR a když se tam umístím v první 15. To je 
pro mě asi největší výhra. Podle mě by se děti měly věnovat sportu víc, 
protože objeví nové možnosti, zabaví se a taky si můžou najít jiný cíl než 
být třeba nejlepší v nějaké virtuální hře. Sportem se děti naučí nové věci 
a můžou se seznámit s novými lidmi. Podle mě by se měl každý věnovat 
sportu, protože je to zdravé. 
 

5. D v planetáriu 
� Bylo to super. Nejlepší na tom byl asi ten robot. Abych to vysvětlila: 
byl tam model robota a byl tam tablet, kterým jste ho mohli ovládat. 

Prostě to bylo super.     Bea Boháčová  
� Bylo to tam moc hezké, nejvíce se mi líbilo 
zrcadlové bludiště a ještě spousta dalších věcí.  
                       Adéla Tichavská  
� Moc se mi líbilo velké kino nad našimi 
hlavami, například hvězdy a souhvězdí.  
           Elen Hrubá  
� Bylo to tam super, moc se mi líbilo tornádo a 
tsunami. Vše je tam super.       Marky Žingorová  
� Nejvíce se mi líbilo, jak jsme se postavili, 
nad námi byla televize a my jsme se tam 
promítali a dělali jsme, co jsme chtěli. A za 

námi bylo pozadí, například před hvězdárnou nebo na Měsíci a to bylo 
super.         Klára Blažková 
 

Jak odpočívá 6. C o víkendu od školy? 
� Spím do desíti hodin a potom vařím s mamkou oběd. Po obědě 
uklízíme a hrajeme hry.             Adriana Adámková 
� Zazvoním na Patrika, aby si šel se mnou kopat anebo šel se mnou 
střílet kuličkovkou. Někdy se dívám i na televizi nebo hraju na počítači. 
                    Marek Dobiáš 
� Spím nebo napíšu kamarádům a jdeme ven. Ale nejlíp si odpočinu na 
trampolíně skákáním nebo ležením a v lese.      Viktorie Vintonyaková 
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� Já o víkendu odpočívám tak, že spím do půl deváté, dám si dobrou 
snídani a nejdu do školy. Jdeme někde na výlet nebo ležím u televize, 
chodíme na procházky nebo na návštěvy. Večer se dívám na televizi a 
někdy u ní usnu.           Lucie Seltenreichová 
� Skajpuju s Kristianem na počítači a hraju si s bráchou, hraju GTA na 
xboxu.            Matěj Schiller 

� Od školy odpočívám nejlépe u taťky na chalupě 
s naší partou kamarádů. Nebo když můžu něco dělat 
na taťkově zahradě a zahrádce. 

Michaela Brháčková 
� Přijdu ze školy a sundám aktovku a jdu si lehnout 
aspoň na půl hodiny. Pak se domluvím s kamarádkou 
na návštěvě, a pokud to nevyjde a je pěkně, jdu ven 
nebo k babičce pomoct na zahradě. Když prší, tak si 
čtu nebo jdu na tablet. V neděli se učím do školy. 

       Kristýna Oprštěná 
 

Jak se dřív trávil podzimně-zimní čas? 
Vojtěch Šablatura (narozen 1943): s kamarády jsme byli u potoka a 
stavěli hráze. Hrozně rád jsem četl při svíčce nebo při petrolejce. Baterky 
nebyly. Při měsíci jsme lyžovali bez vleku. Každý večer jsme se stýkali 
se spisovatelem Bohumírem Četynou a vyprávěli si velmi zajímavé 
příběhy. 
 
Marta Šablaturová (1948): nejraději jsem chodila s maminkou na 
škubačky (dračky – draní peří). Kromě toho, že se udělalo moc užitečné 
práce – drané peří se dávalo do peřin, bylo zajímavé i povídání sousedek. 
Bylo veselé i smutné. 
 
Jaroslav Lapčík (1951): Byl jsem s kamarády venku a hrál si s nimi a 
sportoval. První televizi jsem viděl v roce 1958. 
 
Danuše Lapčíková: S kamarádkami jsme se brouzdaly v kaštanovém listí 
(bylo ho po kolena). Večer jsem se učila, hrála s bráchou hry. V roce 
1957 jsem chodila k sousedům na první televizi, jednou týdně tam byl 
pořad pro děti. V roce 1958 jsme měli první televizi doma, ale vysílala 
třikrát týdně. V zimě jsme bruslili na cestách, v sobotu jsme pravidelně 
celá rodina bruslili v Ostravě na zimním stadionu. V neděli jsme chodili 
do kina na pohádky.         Julie Šablaturová 6. B 
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Vyhrál jsem traktor! 
Dne 26. listopadu jsem byl na dni otevřených dveří na Střední 
zemědělské škole v Rožnově, kde jsem absolvoval jízdu zručnosti 
s malotraktorem. Bylo tam hodně malých dětí, které jely pomalu a 
opatrně, ale stejně nasbíraly trestné body. Potom jsem usedl za volant já. 

Nastartoval jsem a po odstartování jsem 
ze startu přímo vystřelil. První úkol byl 
zastavit na daném místě. I ve své velké 
rychlosti jsem šlápl na brzdy a zastavil 
přímo na daném místě. Potom jsem se 
znovu rozjel. Další úkol byla zatáčka 
v pravém úhlu. Tu jsem projel velmi 
rychle. Potom přišel na řadu slalom a už 
jsem byl skoro na konci. Teď jsem měl 
vzít kelímek s vodou a převézt ho. 
Skoro jsem ani nezastavil, popadl jsem 
ho a převezl. Potom bylo couvání, měl 
jsem se dotknout značky a odtamtud 
couvat. Rychle jsem zacouval do cíle. 

Tady mi řekli, že jsem jel čistou jízdu. V pátek 9. prosince přišli do školy 
dva páni a předali mi mou vyhranou cenu a pogratulovali k prvnímu 
místu. Předaná cena byl traktor John Deere. Byl jsem velice šťastný. 

Michal Hlaváč 9. C 
 

Co se žákům 7. C povedlo v roce 2016?  
� psali jsme písemku z fyziky, myslela jsem, že to umím a mám to 
dobře. Když to posbírali, paní učitelka nám řekla výsledek. To, co jsem 
já měla za výsledek, bylo úplně jiné číslo, než jsem měla já. Hned jsem 
zjistila, že mám pětku. Další hodinu jsme dostala písemku opravenou a 
měla jsem za jedna. Nepochopím to, ale jsme ráda.   Ivana Babincová  
� za tento školní rok se mi postupně povedlo zlepšit známky v dějepise. 

Anna Žáčková 
� můj úspěch roku 2016 je ten, že jsem se odhodlal vyjet jeden prudký 
kopec nedaleko od fotbalového hřiště na Bystrém.    Lukáš Hlavička 
� můj veliký úspěch byl, když jsem se dostala do okresního kola 
zeměpisné olympiády.       Claudia Člupná 
� v roce 2016 jsem si dokázal našetřit a koupil si nový mobil.  

Jarek Bordovský 
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� za nejlepší úspěch v roce 2016 považuji sebezdokonalování fyzicky 
i psychicky. Třeba před rokem jsem se bál do nějakých skoků nebo 
překonání jiné překážky, ale teď jsem si více jistý.       Jakub Šturala 
� vyhrál jsem v Rožnově titul mistra klubu v golfu. Ondřej Zahradník 
� stala jsem se redaktorkou Druhého patra a zpívám ve sboru.  

Pavlína Kantorová 
� můj největší úspěch v roce 2016 je nález velkého hřibu pod smrčkem. 
Škoda, že byl prožraný.       David Harasim 
� můj největší úspěch bylo třetí místo v badmintonovém turnaji.  

Klára Rozbrojová 
� můj nejlepší zážitek z roku 2016 je účast v Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů, skončila jsem na třetím místě. Vůbec jsem to 
nečekala a byla jsem ráda.     Alice Strakošová 

� můj úspěch za rok 2016 byl ten, že jsem se 
kvalifikovala na mistrovství České republiky 
v plavání, na letní i zimní. Na obou jsem skončila 
kolem 20. a 14. místa.      Kateřina Jurečková 
� můj největší zážitek a vítězství v roce 2016 bylo, 
když nám trenérka řekla, že si můžeme postavit 
překážku. Tak jsme ji postavili a ke konci tréninku ji 
postupně skákali. Já jsem šla první a skočila jsem svůj 

osobní rekord 85 centimetrů. Byla jsem moc ráda, že jsme skočila tolik 
s nezkušeným poníkem.     Natálie Vaňková 
� naučil jsem se dělat hodiny na motorce.     Matěj Slezinský 
� v roce 2016 se mi povedlo postavit sněhuláka z trošky sněhu a trošky 
bahna, taky měl pár kamínků na sobě. Nakonec vydržel jeden den a pak 
roztál.          Rostislav Válek 
� můj úspěch byl, když jsem hrála florbal na turnaji v Novém Jičíně. 
V první části jsme vyhráli všechny zápasy, ale ve finále jsme podlehli 
Novému Jičínu. Skončili jsme na pěkném druhém místě.  

Kristina Žáčková 
 

Dopis z dávna (asi před 120 lety) 
Ahoj, můj milý kamaráde, 
mám chvíli času, tak ti napíšu, co se tady u nás děje. Už asi týden 
nechodím do školy, protože pomáhám rodičům na pastvě. Má o pět let 
starší sestra se stará o mých zbylých sedm sourozenců. Táta pracuje ve 
městě a vrací se až po západu slunce a ráno, když odchází, tak ještě 
spím. Spíme se sourozenci na peci. Teď jsme s mámou vyvedli krávy na 
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pastvu. Moji mladší bratři si dělají píšťalky a sestry věnečky z květů. 
Máma uvaří pár brambor k obědu a k tomu máme hrstku zelí. Je to moc 
dobré, ale že bych byl dosyta najezený, to říci nemohu. Ještě ze zimy 

jsem si schoval pár perníčků od Mikuláše. Sice jsem 
mu musel říct modlitbu, ale stálo to za to. Od 
Ježíška jsem dostal nové boty. Rád a skoro stále 
v nich chodím, ale občas je musím půjčit i svým 
mladším sourozencům. Bydlí tu s námi i dědeček a 
babička, takže moc místa tady nemáme, ale mně to 
nevadí.  V zimě jsme byli za vsí na kopci a sjížděli 
jsme po prdeli. Když jsem si posadil na sebe svého 
nejmladšího brášku (3 roky), za jízdy mi vypadl 
z náruče a narazil si nohu o kámen. Maminka z toho 
nebyla vůbec šťastná a dostal jsem náležitý trest. 

Naštěstí nic vážnějšího se mu nestalo. Horší bylo, když se to dozvěděl 
táta. Musel jsem 14 dnů sám dojit krávu. Pantáta už to taky nemá lehké. 
Už je sláb a ve volných chvílích zaučuje mého nejstaršího bratra, jak se 
má o naši chalupu postarat. Jinak se tu snažíme pomáhat všichni. Ti 
nejmladší pomáhají s vyháněním a přiháněním dobytka z pastvy. Já to 
dělám taky, ale už chodívám i sám s dobytkem dál k lesu. Jsou tam lesní 
jahody a sbírám je k snědku nebo k prodeji, moc dobře chutnají. 
To bude asi vše, jdeme konečně jíst, tak snad ti dopis přijde a někdy se 
setkáme. 
S pozdravem Péťa     (zapsal Petr Káňa 9. A) 
 

Proč je prosinec prosinec? 
Ve vesnici se jako každý rok rozdávaly dárky, ale tentokrát na trůn 
zasedl chamtivý král. Pokud chtěli vesničané dárek, museli krále 
poprosit. O pár dnů později nechal král dvanáctý měsíc přejmenovat na 
prosinec.                Dita Bártková 7. B 
 
Byl jednou jeden muž a jmenoval se Prosňák. Jeho manželka byla moc 
pěkná, a proto se jmenovala Prosnička. Žili spolu krásný život a 
cestovali po světě. Prosnička otěhotněla a za osm měsíců rodiče měli 
trému a až v devátém měsíci Prosničina těhotenství vymysleli pro dítě 
jméno Prosinec. Když syn vyrostl, byl velký vládce a mohl si dělat, co 
chtěl, tak si usmyslel, že pojmenuje měsíce podle sebe. Dvanáctý měsíc 
chtěl pojmenovat, ale už to nestihl a umřel. Na jeho počest dali 
dvanáctému měsíci jméno prosinec.              Klára Veselá 7. A 
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Dvanáctý měsíc se jmenuje prosinec proto, že začíná zima a prosí se 
o sníh a o zamrzlá jezera na bruslení. Taky se prosí o hodně sněhu na 
sjezdovkách, ať se může lyžovat.           Vojtěch Prášek 7. A 
 
Prosinec se jmenuje podle příběhu. Jednoho dne se chlapec Mikuláš 
rozhodl, že udělá mamince radost a naučí se pěkně děkovat a prosit, 
protože to neuměl. A od té doby se prosinec jmenuje Prosinec od slova 
prosit, přidalo se nec a ztratilo se t. A protože jeho otec byl moudrý a 
mocný bůh, napsal to do knihy názvů. A proto taky chodí v prosinci 
Mikuláš.      Natálie Kovaříková 7. A 
 

Naše dva dny v pravěku 
Tyhle dva dny byly lepší než normální. Chtěla bych, ať jsou častěji. 
V matice jsme dělali křížovky. V češtině jsme psali slohovou práci a ve 
výtvarce jsme malovali jeskynní malby. V angličtině jsme psali anglická 
pravěká slova. V literatuře jsme četli příběh odehrávající se v pravěku a 
v mluvnici hledali ve skrývačce slova týkající se pravěku a k nim pak 
určovali rod a vzor. 
 
Lov mamuta 

Já jsem jako každý den šla sbírat 
různé kořínky, bylinky a malé 
broučky. Z ničeho nic vidím velké 
zvíře. Byl to mamut. Utíkala jsem, 
co mi nohy stačily, ale velké zvíře 
utíkalo za mnou. A tu najednou 
byla přede mnou velká skála. 
Mamut se blížil čím dál víc. 
Myslela jsem, že je po mně! 
Naštěstí přiběhli bojovníci mého 

kmene a chtěli mamuta zabít, on se sice silně bránil, ale nakonec ho 
přece jenom zabili. My jsme měli plno jídla, já byla živá a zdravá. Taky 
jsem chtěla, aby se na tento hrdinský čin dlouho vzpomínalo a vyprávěl 
se z generace na generaci. Ale co když se ten příběh zapomene? Tak 
jsem vzala hlínu a ohořelý klacek a začala jsem kreslit po kamenech. 
Moc mi to nešlo, časem jsem se to však naučila, namalovala jsem to do 
naší jeskyně a při tom se naučil malovat celý kmen. A tohle je konec 
mého příběhu.            Barbora Krupová 6. C  
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Moje první malba 
   Bylo krásné ráno a já jsem zrovna vstával. Zjistil jsem, že táta 
s ostatními lovci už vyrazili na lov. Máma mi řekla, že bych mohl něco 
namalovat, tak jsem se rozhodl, že z dálky půjdu sledovat lov mamuta a 
pak to zkusím namalovat. 
   Blížil se večer a lov už dávno skončil, ale já nevěděl, co mám 
namalovat. Rozhodl jsem se, že nakreslím menšího mamuta a k němu 

pár lovců. Za chvíli jsem měl obrázek 
hotový a mohl jsem jít spát. Nedařilo 
se mi ale usnout a pořád jsem 
přemýšlel nad tím obrázkem. 
Nezapomněl jsem tam něco 
dokreslit? Potom mi to došlo! Vždyť 
jsem tam nenakreslil tátu, který 
mamuta také lovil. Vstal jsem a chtěl 
obrázek domalovat, ale byla taková 

tma, že jsem nic neviděl. Nechtěl jsem rozdělávat oheň a vzbudit ostatní, 
protože už bylo pozdě v noci. Dost mě to mrzelo a byl jsem na sebe 
naštvaný. 
   Ani nevím, jak jsem usnul, ale najednou bylo ráno a budila mě máma. 
Byla nadšená z mé kresby, ukázala ji celé rodině a všichni mě chválili a 
obdivovali. Takže to nakonec tak nevadilo, tátu nakreslím příště. 

 Adriana Adámková 6. C 
 

Jak jsem začal lovit mamuty 
Jednoho dne jsem se probudil a 
náčelník tlupy mě zavolal, že se jde 
na lov prasat. Lov prasat jsem 
neměl rád, protože to pro mne byla 
velká nuda. Když jsem se ptal, proč 
nemůžu lovit i větší zvířata, 
náčelník mi řekl, že na to nejsem 
dostatečně připraven. Další den mě 
zavolali na lov srnky. A takhle to 
pokračovalo celé 3 roky, pořád 

jsme lovili malá zvířata, po večerech jsem maloval lov mamutů, protože 
jsem je strašně chtěl jít lovit. Mých maleb si všimnul náčelník tlupy a 
řekl mi, že to, co jsem nakreslil, by se dalo použít jako plán na ulovení 
mamuta. Proto mě náčelník na druhý den vzal na lov, ale tentokrát ne na 
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lov prasat nebo srnek, ale na lov mamutů! Strašně jsem se těšil. Dvě 
hodiny jsme na ně číhali u útesu. Jak procházeli, tak náčelník dal povel, 
a všichni vyběhli s hořícími klacky tak, jak jsem to nakreslil. Ulovili 
jsme jich 5. Večer mě náčelník pochválil a řekl mi, že mám talent na 
kreslení lovu mamutů. A tak jsem se stal vůdcem lovců mamutů a 
kresby, které jsem kreslil, se dobře používaly na plán lovu. A také mě 
náčelník zvolil svým nástupcem.           Petr Makový 6. C 
 
Pravěk 
Jednou jsem se probudila a zjistila jsem, že jsem v novém domečku. Byl 

postavený z větví, listí a kůže od 
mamuta. Venku byl zapálený oheň 
a celá tlupa už byla připravená na 
lov.  
Naše tlupa byli specializovaní lovci 
mamutů. Mamuti cestovali kolem 
našeho lesa, takže jsme měli snadný 
cíl. Tohle je můj první lov a já jsem 
se nato už asi dva roky.  
„Už jdeme!“ zavolal náčelník.  

„Tak jo,“ řekla jsem si. A už jsme vyrazili. Na mamuta, který zaostával 
za stádem, jsme vrhali oštěpy. Mamut se skácel bolestí. Všichni se 
radovali: „HURÁ, HURÁ!“ 
„Ale kde je náčelník?“ řekla jsem. Hledali jsme všude, ale náčelníka 
jsme nenašli. Tak jsme se smutně vraceli do tábora. A najednou… 
„Támhle je náčelník!“ řekl někdo.  
Náčelník byl tak hladový, že snědl všechny naše zásoby. Tak jsme začali 
slavit úspěšný lov a z mamuta zbyly jenom kosti. Kosti ale v noci 
přilákaly nebezpečnou zvěř. Tygry a ostatní šelmy jsme zahnali ohněm, 
ale psi zůstali. Tak jsme si řekli, že mohou být užiteční. Při dalším lovu 
nám zakousli mamuta. A od té doby jsou psi nejlepšími přáteli člověka. 

Lucie Seltenreichová 6. C 
 

Zákony schválnosti podle 9. A 
Jídlo: Když máš jeden den málo svačiny, máš hlad. Když si druhý den 
vezmeš velkou svačinu, tak ji nesníš. Petr, Adam 
Když je dobrý oběd, jsou velké řady, když oběd není dobrý, tak řada 
není. Honza, Tonda 
Když si zapomenete koupit svačinu v obchodě, chcete si ji koupit 
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v bufetu, ale tam už nic není. Ondřej, David 
Když si večer řeknu, že si ráno vytáhnu svačinu z ledničky, tak na to 
ráno zapomenu. Vojta, Silvestr  
Když předbíhají ostatní v řadě na obědě, dozor je nepřistihne, ale když 
chci předběhnout já, chytne mě a pošle na konec řady. Katka, Lucie 
 
Písemky:  
Když si myslíme, že umíme na písemku, tak neumíme. Když si myslíme, 
že to neumíme, tak to umíme. Vojta, Silvestr 
Když se naučím na jednu písemku pořádně, tak se nepíše a píšeme 

z něčeho jiného, na co jsem se neučila. 
Kristýna, Lenka 
Když si myslíte, že budete mít dobrou 
známku, uteče vám o bod. Ondřej, David 
Když při písemce vše vím, stojí učitel na 
druhé straně třídy, když potřebuji poradit od 
souseda, vyučující stojí hned vedle mne. 
Patrik, Christian 
Když chápete učivo, zdrbete písemku. Lukáš, 
Tomáš 
Když si píšeme tahák, nepíšeme písemku. 
A když píšeme, tahák nemáme. Honza, Tonda 
Když někdo někomu napovídá, učitel to nikdy 

neslyší. Když napovídám já, vždy to slyší. Vojta, Patrik 
 
Pomůcky: Když si do školy nedoneseš učebnici., kterou vůbec 
nepoužíváte, najednou ji potřebujete. Kristýna, Lenka 
Když mám tužku, tak ji nepotřebujeme. Když ji nemám, malujeme, 
rýsujeme. Vojta, Patrik  
Když si nachystáme rýsovací potřeby, tak v hodině řešíme rovnice, ale 
když jsme bez rýsovacích potřeb, máme geometrii a zápis k tomu. Katka, 
Lucie 
 

Vánoční dárek, na který jste se ptali… 
Vánoce jsou i časem dárků. Druhé patro vám nabízí možnost získat 
Zlatou přednostenku. Zlatou poukázku, která vás na obědech pošle přímo 
k okénku a platí týden pro dva lidi. Jenže si ji musíte vyhrát.  
Napište a pošlete emailem na adresu: druhe.patro@seznam.cz do 
16. ledna 2017 své povídání o tom, jak naši hodní školní skřítci 



-96- 
 

(najdete je u vchodu, kde hlídají školní poháry) prožili vánoční svátky. 
Dejte si záležet, naši redaktoři vyberou příspěvek, který se jim nejvíce 
bude líbit  a informují vítěze.  

Pokud to nezkusíte, nemůžete vyhrát… 
Hodně štěstí do nového roku ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Je nám pekelně líto,            ale někdo z vás si stěžoval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            na Ježíška, ten proto            skončil v pekle i s dárky. 
 
Sněhuláky nakreslili návštěvníci Dne otevřených dveří: Martina 
Vachalová, Valerie Petrová, Zdeňka Murasová, Sofie Zahradníková, 
Adam Blažek, Dan Blecha, Zuzana Vašutová, Lucie Seltenreichová, 
Markéta Kožušníková a tři další neznámí malíři. Děkujeme jim. 
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