
-97- 
 

 
V tomto čísle nepřehlédněte: 

Probudil jsem se 1. ledna – 101 
Vzhůru na lyže! – 105 
Bitva o známky vrcholí – 109 

Hodiny s panem Mazalem – 114 
Školní záhady – 117 
Zlatá přednostenka – 119 

 
Zase máme narozeniny (tentokrát půlkulaté)… 

Stárnou nejen lidé, ale i domy, 
stromy, dokonce i školní časopisy. 
Možná jste si už všimli, že Druhé 
patro má hodně společného 
s deváťáky. Píší do něj pěkné 
články, ale navíc jsou přibližně 
stejně staří. Nemáme ve škole ale 

nikoho, kdo by se narodil přesně 2. října 2002, jako náš časopis. Držíte 
v ruce časopis s pořadovým číslem 145, tedy Druhé patro má 14,5 roku. 
Podobně jsou na tom i někteří deváťáci. Popřejme jim to, co potřebuje 
i časopis – hodně pohody, dobrých nápadů a v potřebných chvílích 
i trochu štěstí ☺  
 

Tyršovadlo a jeho Vánoční hra 
K Vánocům v naší škole patří už mnoho let divadelní představení pro 
žáky mateřských škol, prvního stupně a některé šťastlivce z tříd druhého 
stupně. Letos přišla na řadu Vánoční hra. Pokud jste ji neviděli, můžete 
se na ni podívat na stránkách Tyršovadla: 
http://tyrsovadlo.webnode.cz/video/ 
 
Představení očima deváťáka Patrika:  
� Divadlo vyprávělo o třech sourozencích, kteří našli na 
půdě kouzelnou knihu. Nevěděli, že je kouzelná, a tak si z ní 
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udělali legraci a napsali do ní hlouposti, které by se měly dít o Vánocích. 
Jelikož kniha byla kouzelná, tak když se další den vzbudili, dělo se 
všechno tak, jak napsali. Po dlouhém hledání pak našli majitelku knihy 
paní Zimu a ta vše vrátila zpět. Líbilo se mi, že do příběhu herci 
zakomponovali i diváky (děti), kteří jim pomohli vrátit Vánoce do 
pořádku.       Patrik Židek 9. A 
 
Proč bychom si měli najít čas na pohádky? 
� V dnešním uspěchaném světě, kdy lidé pořád někam běhají a všechno 
musí mít co nejrychleji, je dobré si někdy poslechnout nebo se podívat 
na pohádku. Zasmát se, vzpomenout si, co se vlastně o Vánocích dělá. 
Aspoň na chvíli se zastavit a odpočinout si. Christian 9. A 
� Pohádky mají v našich životech důležitou roli. Na děti působí 
kouzelně, chtějí se jednou stát jejími hlavními postavami a rozšiřují jim 
fantazii. Pro nás starší mají také ještě slabý účinek. Dospělí mají rádi 
pohádky hlavně z doby, kdy vyrůstali. Jsou pro ně nostalgické, zvláště 
v dnešní uspěchané době, a se lidé rádi odtrhnou od reality. Katka 9. A 
� Pohádky tady jsou od pravěku. Byl by zločin přestat je hrát. 
Samozřejmě nejsou tak lákavé jako filmy s miliony efektů, auty… Ale 
určitě si budeme divadelní pohádky víc vážit a oceníme snahu 
divadelních herců než u filmových profesionálů. Je to prostě tradice a ta 
se nemění. Změní se až tehdy, když přestane tráva růst :-) Ondřej 9. A 
 
Rozhovor s Maruškou z pohádkového příběhu Vánoční hra 

? Proč ses rozhodla hrát divadlo? 
! Líbilo se mi, jak to herci vždy skvěle 
zahráli, a tak jsem si řekla, proč to 
nezkusit? 
? Jak se učíš text? 
! Čtu si scénář tak dlouho, až si text 
zapamatuji. 
? Co se dá dělat, když někdo zapomene 
text? 
! Musíme mu nějak nenápadně 
napovědět, nebo to říct za něj, když se 
ani jedno z toho nestane, tak potom 
musíme danou pasáž úplně vynechat. 
? Máš ještě pořád trému? 
! Trému mám pořád, ale snažím si hraní 
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užívat co nejvíc, to jde i s trémou. 
? Které vystoupení bylo nejlepší, nejtěžší? 
! Nejvíc se mi asi líbilo představení Splněný sen, nejtěžší pro mě byla 
Vánoční hra. 
? Jaký to byl pocit, když skončilo poslední představení? 
! Byla jsem šťastná i smutná. Šťastná, protože už to skončilo a můžu se 
těšit na další představení a smutná proto, že budu muset čekat půl roku 
do dalšího představení.  

Děkujeme Gabriele Káňové, která Marušku hrála 
 

Předvánoční návštěva skanzenu 
Na výletě v Rožnově jsme 
viděli ukázky vánočních 
tradic. Ukázali nám výrobu 
voskových stromečků a 
perníčků. Dozvěděli jsme 
se, co dělá Lucie. V jedné 
chalupě na nás čekal 
Mikuláš a čerti. Ti nám dali 
křížaly a my jim za to 
zazpívali. Mohli jsme si 
koupit dárky. Na výletě se 
mi líbilo.    Pavel Brož 2. C 

 
Ve středu jsme jeli autobusem do Rožnova pod Radhoštěm. Je tam 
Valašské muzeum v přírodě – skanzen. Navštívili jsme tam program 
Vánoce na dědině. Viděli jsme tam starou školu. V jiné chalupě jsme 
viděli čtyři kolovrátky. Ukazovali nám rozpouštění olova nad ohněm. 
Všem se nám tam moc líbilo.        Klára Jalůvková 2. C 
 
15. prosince 2016 jsme byli ve skanzenu na vánoční program. Prošli 
jsme si staré chalupy. V jedné jsme dostali vánočku. V některých 
chalupách byly vánoční stromečky zavěšené od stropu. Venku jsme 
potkali Mikuláše, čerty a svatou Lucii. Lucie nás ometla. V poslední 
chalupě jsme dostali teplý bylinkový čaj a kousek buchty.  

    Ester Zátopková 2. C 
 
Domečky, pole i školu v dědině přikryl sníh. Děti se už neučí, jsou doma 
a zdobí stromečky. Hospodář v chlívě krmí krávy, ovečky, oslíka a husy. 
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Hospodyně chystá štědrovečerní večeři. Na stole má cukroví a jablíčka. 
Večer budou lít olovo a pouštět lodičky ze skořápek. Všichni mají 
Vánoce rádi.              Dominik Čupa 2. C 
 
Ve středu jsme jeli s naší třídou na společný výlet. Navštívili jsme 
program v Rožnově p. R. Vánoce na dědině. Hned po vystoupení 
z autobusu nás přivítala socha boha Radegasta. Potom začala po dědině a 
chalupách pěkná procházka. V první chalupě jsme viděli pracovat ženy 
na kolovrátku. V jiné zase kovat kováře podkovy. V další zase visel 
vánoční stromeček ze stropu, protože byla malá a na zemi na něj nebylo 
místo.           Adam Horňáček 2. C 
 
V domečku visel na stropě stromeček. Babičky povídaly, jaké byly 
Vánoce kdysi dávno. Pobíhali tam dva čerti a vedle nich Mikuláš. 
Ovečky se pásly venku. Lucie měla v ruce pírko. Babička pouštěla 
lodičku z oříšků. Viděli jsme zdobení perníčků. Kovář nám ukazoval, 
s čím pracuje v kovárně.        Natálie Ivanová 2. C 
 

Symboly Vánoc a zimy 
Brusle mají jako jedny z mála typických zimních věcí 
účelné celoroční využití. Dají se použít jako naprosto 
famózní nůž na zeleninu, mnohokrát ji nebudete ani 
muset vytahovat ze země. Na takovou kedlubnu 
párkrát šlápnete a máte nakrájeno.  Jiří Kubica 9. C 
 
Sněhulákův hrnec můžeme použít třeba jako hrnec na 

vaření polévky a různých dalších jídel. Nebo ho můžeme používat místo 
košíku na ovoce. Je tolik možností. Třeba jako květináč.  

Veronika Bartoňová 9. C 
 
Sněhulákův hrnec se dá použít na vaření. Sněhulákův hrnec se dá použít 
na podložení noh při sledování televize. Když sedíte v křesle. Když vás 
někdo naštve, tak mu nasadíte hrnec na hlavu a budete do hrnce mlátit 
vařečkami.      Kristýna Czefferová 9. C 
 
Jelikož v létě bude cukroví již okoralé, můžeme ho použít jako těžítko 
nebo při rekonstrukci perníkové chaloupky po příchodu Jeníčka a 
Mařenky.         Jan Šenkýř 9. C 
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Lyže nejsou jenom na lyžování. Dá se z nich udělat např. provizorní 
most, poutač na restauraci, můžete z nich seškrábat vosk a prodat ho 
nebo se lyže dají také prodat, či zničit.       Zdeněk Kundrát 9. C 

 
Vánoční ozdoby se nemusí používat jen na Vánoce, ale 
taky celoročně. Dají se používat jako doplněk do bytu, 
domu nebo pergoly. Můžeme si dát třeba světýlka ze 
stromečku nad krb nebo v létě ozdobit fikus.  

Monika Blažková 9. C 
 

Čím mě Ježíšek překvapil? 
Notebookem a tiskárnou; povlečením na peřiny Chelsea a mobilem; 
kopačákem, i když ten předtím byl ještě docela dobrý; flétnou, vůbec 
jsem na ni neuměla hrát, ale už umím; překvapil mě kapslovou pistolí a 
nepřekvapil vojenskou šiltovkou; kolem, na kterém jsem už jela, 
a sportovním oblečením a jelenem na zeď; mobilem, protože jsem ho 
potřebovala; bezdrátovou počítačovou myší; překvapil mě glóbus, který 
svítí a bude se mi hodit na domácí úkoly do zeměpisu; překvapil mě 
hodinkami, protože jsem je nenapsala na papír; Xboxem 360 a hrami 
k němu, protože je to drahý dárek a taťka někdy na mé přání zapomíná; 

notebookem a příbory; překvapil mě knihou Star 
Wars, která má kolem 150 stránek; aktovkou, ta 
stará byla na prasknutí, protože jsem tam měla moc 
věcí do školy; dal mi pod stromeček super knížky 
(Můj milý deníčku); telefon iPhone 7S, který jsem 
už ztratila; 500 Kč mě překvapilo, protože na 

Vánoce jsem ještě nikdy nedostala peníze; gelofkama, protože je ještě 
mám. 6. B 
 

Prvního ledna jsem se probudil a zjistil , že jsem … 
Jednoho dne, když jsem se vzbudil, jsem zjistil, že jsem sýkorka. Řekl 
jsem si, že už raději nebudu pít. Letěl jsem se podívat k oknu a řekl si: 
"Tak já tady mrznu v hnízdě a oni si tam v teple jí snídani a ani zrní mi 
nenasypou, asi zase budu muset vykrást sousedovy slepice a možná 
i souseda."        Christian Svoboda 9. A 
 
Ráno jsem se probudila jako pes. Má panička mě pořád hladí a má mě 
moc ráda. Líbí se mi tu, ale žije tu se mnou ještě jeden pes a toho vůbec 
nemám ráda. Pořád do mne šťouchá. Vůbec mi nechutnají granule, které 
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mi panička dává. Ona ale vůbec neposlouchá, když chci, aby mi dala 
jiné. Doufám, že tenhle rok nebudu muset jít k veterináři, protože mám 
raději normální doktory pro lidi.     Johana Zemanová 9. A 

 
Jednoho rána jsem se probudila v pelechu. Ze začátku 
jsem si myslela, že se silvestrovský večírek vymkl 
kontrole, ale mýlila jsem se. Podívala jsem se na své 
ruce, ale místo nich jsem měla psí tlapky. Byla jsem 
pes! Život to nebyl zlý, dostávala jsem pravidelně 
najíst, panička byla hodná.   Kristýna Trubačová 9. A 
 
Ráno se probudím v drobném těle. Jsem blecha. Vyjdu 

ven a hned si musím najít svoji kořist. Nejlepší jsou chlupatí psi, 
nedosáhnou si na záda a chutnají výborně, ale musím si vždy dát pozor 
na obojek proti blechám. Kočky jsou také dobré, ale nedá se na nich moc 
udržet, pořád lezou na stromy a skáčou z velkých výšek. Být blechou 
není jednoduché, protože jsme drobná, ale zase se můžu jednoduše 
schovat.       Jan Mazoch 9. A 
 
Kdybych se probudila jako svatý Petr, neustále bych měnila počasí. 
Chvilku by lidé chodili pod deštníky a pak by zase mrzli. Hrozně bych se 
tím bavila a až by mě to přestalo bavit, nechala bych letní počasí.  

Katka Voščeková 9. A 
 

Ráno jsem se probudila jako sněhulák. Byl to nepříjemný 
pocit. Děti mě postavily, abych byl ozdoba u cesty. Nejvíc 
se bojím, až pojedou cestáři a zboří mě na zem. Zase budu 
celý polámaný a pokřapaný. Když se začne oteplovat, 
začínám roztávat. Škoda, že zima nemůže být celý rok. 

Lucie Krpcová 9. A 
 
Ráno jsem se probudil a uvědomil si, že jsem 

patnáctiletý. Všechny ty problémy a povinnosti se mi vůbec nelíbí. 
Musím se začít rozhodovat nad tím, čím bych chtěl být. Musím si dávat 
pozor, abych neudělal nějaký problém.    Tonda Tran 9. A 
 
Píše se rok 2017, dneska ráno jsem se probudila a zjistila jsem, že je ze 
mne slunce. Těším se, až budu svítit na svět. Budu dodávat lidem radost. 
Bojím se ale toho, že když ráno budu svítit a zasvítím někomu do 
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obličeje, tak mě budou nenávidět. Ale přesto doufám, že mě budou mít 
radši než minulé slunce Denise.        Darina Ivanová 9. A 
 
Probudím se jako miliardá ř v mé úplně libově vybavené ložnici. 
Podívám se na strop a ten je polepený samými pětitisícovými 
bankovkami. Sejdu dolů do kuchyně a tam mi vaří Zdeněk Pohlreich. 
Pozdravím se s ním a jdu na zahradu. Zahrada je tak velká, aby se mi na 
ni vlezlo mých osm aut. Jo, bydlím ve vile, která je postavená na ostrově 
v Bermudském trojúhelníku, takže nemám moc obdivovatelů. Spíš 
jenom Zdeňka. Nejlepší na tomhle je, že je tady klid a volnost. Jdu se 
dívat na svou televizi s úhlopříčkou 263 centimetrů.     Vojta Syrovatka 

 
Kdybych se 1. ledna probudila jako sněženka, byla by to 
asi prohra, jelikož bych nežila dlouho. Měla bych sice 
dost pití, ale stejně by mě někdo uškubl. Už je to tak, že 
všechny hezké kytičky se uškubnou dřív, než umrznou 
nebo umřou.           Lucie Kotrbová 9. A 
 

Proč je málo sněhu? Odpověď zná 6. C… 
� protože sníh už byl vyplýtván v předchozích letech a už ho není 
odkud brát a navíc matka Příroda už není tak hodná. Kristián Kvita 
� obloha se na nás zlobí, protože když jezdí auta, tak se z nich dýmí a 
stoupá to do nebe. A tak se obloha rozhodla, že nás zbaví zimních 
radovánek. 
� u nás není sníh, protože si ho vzali Rusové, když nás porazili v hokeji. 
Martin Šturala 

� jezdí hodně aut, z výfuků jde velké teplo a pak 
sníh taje. Jana Drozdová 
� je málo sněhu, protože matka Příroda prohrála 
sníh v kasinu. Michaela Brháčková 
� je málo sněhu, protože je velké teplo a matce 
Přírodě je teplo, tak je nemocná, a proto nemůže 

vydávat sníh. Viktorie Vintonyaková 
� sluneční královna porazila zimní královnu, a tak zimní královna 
nemůže produkovat tolik sněhu, protože je zraněná a nedá se to léčit. 
Šimon Šimulák 
� nedostatek sněhu je proto, že je velmi znečištěná planeta. Lidé totiž 
vyhazují odpadky a ve velkých městech jezdí automobily. Natálie 
Šustalová 
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Jak se mi líbí letošní sníh? 
� na Štědrý den konečně začalo chumelit. Tohle byly snad první 
Vánoce se sněhem za posledních pět let. Ve sněhu se dá bobovat, 
sáňkovat, lyžovat a stavět sněhuláky. Líbí se mi, že je venku -17 °C, 
protože ve třídě máme 26 °C.     Lukáš Zajíc 5. A 
� sníh se mi líbil a baví mě klouzat se po chodníku, když jdu domů. 
         Nicol Babincová 5. A 
� sníh je super a zima také. Už jsem sáňkovala, ale ta zima je trošku 
velká. Nejsem zimní typ, mám ráda léto a těším se na ně. Když je zima, 
vždycky se málem zabiju, teď třeba v Replay, když jsem šla po schodech 
a měla jsem mokré boty.     Karolína Hložková 5. A 
� zatím nic moc. Až napadne metr sněhu a víc, budu spokojen. Zatím 
jsem ještě sáňkovat nebyl, ale až bude čas, tak si třeba zajdu. Nejsem 
vůbec rád, že je teď venku taková zima -20 °C, je to podle mě moc! 
Těším se na léto, už mi hodně chybí bazén a trampolína. Já odjakživa 
zimu nemám rád, ale když je čas, jdu si rád zasáňkovat. Štěpán Míček 
 

Jak si užívám zimu? 
� zimu si užívám hodně. Jezdím na snowboardu, na bobech a na zadku. 
Na snowboardu se mi někdy nedaří a někdy daří. Když se mi nedaří, tak 
mám hodně modřin, a když se mi daří, tak to samé. Daniel Potůček 5. A 
� já si užívám zimu v plné parádě, hraju si ve sněhu, ale rád si zalezu do 
postele a udělám si horký čaj.          Antonín Blažek 5. A 
 

                           Rozhovor se sněhulákem 
? Z jakého sněhu se staví sněhuláci? 
! Sněhulák: Z měkkého sněhu, z normálního sněhu 
vůbec nejdeme udělat. 
? Proč je dnes málo sněhuláků? 
! Sněhulák: jsou tři důvody – nenapadne sníh, 
napadne sníh, ale není měkký, dětem se nechce 
stavět 
? Slyšel jsi někdy o největším sněhulákovi? 
! Sněhulák: Jistě, učíme se to ve sněhulácké škole, 
jmenovala se SNĚHULAČKA OLYMPIA, byla 
postavena v roce 2008 obyvateli z amerického 

Bethelu (ve státě Maine), kteří tak překonali rekord. Sněhulák měřil 
37,21 m. Jeho stavba trvala měsíc. 
? A poslední otázka, co děláte v létě? 
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! Sněhulák: Obvykle máme zimní dovolenou na severním a jižním 
pólu. 
Sněhuláku, moc ti děkuji za odpovědi a pozdravuj své přátele. 

Julie Šablaturová 6. B 
 

Vzhůru na lyže! 
Těšili se žáci 7. C na týdenní lyžařský kurz? 
� na lyžák se moc těším, protože se možná naučím něco nového a 
trochu si i odpočinu. Trochu se ale bojím, abych si svou „šikovností“ 
nezpůsobila nějaký úraz. Claudia 
� totálně se těším. Hlavně na lyžování, akce, dobrodružství. Ale netěším 
se, že bych možná spadla z lyží. Natálie 
� moc se netěším, protože neumím lyžovat, ale proto tam jedu. Pavlína 
� na lyžák se těším moc, protože se po roce zase postavím na lyže. 
Klára 
� těším se, že tam budu se spolužáky a že si po dlouhé době zalyžuju. 
Doufám, že bude na lyžáku sranda a že si nikdo nic nezlomí, i když já 
jsem na to dobrý adept. Kateřina 
� na lyžařském výcviku se bojím prvního sjezdu, přece jenom jsem celý 
rok nelyžovala, než se rozjezdím. Myslím si, že to bude v pohodě. Těším 
se na náš první lyžařský výcvik. Alice 
� na lyžák se mi moc nechce, radši bych si nechal ty dva tisíce a koupil 
si boty na motocross. Lukáš 
 

Jak tam bylo? 
K lyžáku patří lyžování. Lyžování 
na sjezdovce. Pro nás byly ve 
Velkých Karlovicích tři sjezdovky 
a každá měla svůj vlek. Obsluha 
u vleku byla docela příjemná, 
vždycky někomu pomohli s pomou, 
když někdo spadl, pomohli mu 
vstát. Když jsme vyjeli na vrchol 
sjezdovky, viděli jsme hory kolem. 
Pohled z vrcholu byl pěkný. 

Sjezdovka byla upravovaná každý večer, abychom na ní mohli druhý den 
jezdit. Většinu našeho pobytu byl sníh docela zmrzlý. Předposlední den 
jsme se zúčastnili závodu ve slalomu. Naším úkolem bylo co nejdříve 
projet celou trať. Byla tam docela zima. Vítězové slalomu dostali diplom 
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a nějakou sladkou odměnu. Na chatě bylo fajn. Byl tam bufet s docela 
vysokými cenami. K chatě patřila i lyžárna, kde jsme měli uschované 
lyže. Ve společenské místnosti se dával čaj. Naše večerka se řídila podle 
večerního programu. Na lyžáku byla docela sranda. 

Katka Jurečková 7. C 
 
První den jsem jela poprvé na vleku. Poprvé jsem hned spadla, ale 
nebylo to tak hrozné, jako když jsem druhý den jela z kopce. Jela jsem 
v pohodě, ale dole jsem chtěla sjet k turniketu. Nějaký kluk mi vjel do 
cesty a spadl. Já, abych ho nepřejela, jsem radši narazila do velkého 
kovového sloupu. Pěkně to bolelo, ale tomu klukovi jsem řekla, že jsem 
v pořádku. Po celý zbytek lyžáku jsem si dávala sakra pozor na ten 
sloup.                 Klára Veselá 7. A 
 
Bylo to tam fajn. První den jsem si myslel, že se nenaučím lyžovat, ale 
potom postupně jsme začali lyžovat. Několikrát jsem padal, ale nakonec 
jsem se lyžovat naučil.                Michal Hykl 7. A 
 

Na lyžáku jsem si to moc užila. 
Hodně jsem se sblížila s ostatními 
spolužáky. Skoro každý večer jsme 
s holkama dělaly jednohubky, 
koupily jsme si rohlíky a pomazánku. 
Hodně jsme se zasmály a taky jsme 
jeden večer nesly jednohubky 
klukům. Jsem ráda, že jsem se 
naučila lyžovat. Zážitek z lyžování 
mám přímo ze závodu a to, že se mi 

ke konci při pádu vyzula lyže a musela jsem to dojet na jedné lyži. Na 
lyžák bych se hned vrátila.     Kateřina Matušová 7. A 
 
Na lyžáku byl trochu špatný zážitek, protože poslední den se pokazil 
skibus a museli jsme v -19 °C (pocitově -21 stupňů) šlapat ke sjezdovce 
asi 500 metrů v lyžákách. Na sjezdovce to bylo ještě horší, měl jsem na 
rukou dva páry rukavic a stejně mi mrzlo tělo.    Dalibor Ott 7. A 
 
Na lyžáku se mi moc líbilo. Byla jsem v družstvu číslo jedna, lyžování 
mě moc bavilo. Hned první den to byla sranda. U rozcvičky jsme se 
vždycky zasmáli. S paní učitelkou to bylo taky fajn. Dobře jsem si za pět 
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dnů zalyžovala. Jen mohlo být trochu tepleji, zima byla hrozně velká. 
Poslední den jsem si vzala troje ponožky a dvoje rukavice, ale nic 
nepomohlo. Po posledním lyžování jsme se šli balit. Byla jsem úplně 
zmrzlá a nešla mi zapnout taška, rozjel se jí zip. S pomocí Katy se mi 
podařilo vše spravit. Byla to sranda, obě tašky mi nešly zapnout. 
Nakonec to dobře dopadlo a vrátila jsem se zdravá domů. Moc se mi tam 
líbilo a klidně bych jela příští rok znovu.   Natálie Kovaříková 7. A 
 

Jak se sbalit na lyžák? Těžce… 
Ze začátku jsem se na lyžák velmi těšila. Nejhorší bylo to balení!!! Měla 

jsem strašně moc oblečení a jídla a ještě jsem si tam 
musela dát polštář, protože bez něj se prostě 
nevyspím. Když už byly v kufru všechny věci, 
musela jsme na kufr sednout a mamka mi ho 
pomohla zapnout. Jenomže jsem si vzpomněla, že 
v kufru nemám pyžamo. Takže jsme musely kufr 
zase otevřít a pak znovu zavřít. 
Když jsem se pak balila na lyžáku, tak jsem si 

málem zapomněla lyže na chatě. Když si na tyto vzpomínky vzpomenu, 
začnu se smát. Na lyžák budu vzpomínat vtipně. Prostě to bylo nejlepší. 
Jen škoda, že jsme tam nezůstali déle.                Kateřina Kučerová 7. A 
 

Jak lyžák obohatil život žáků 7. C? 
� celých pět dnů jsem mohl lyžovat, ale teď chvíli toho mám dost. 
Marek 
� naučil jsem se o trochu lépe jezdit na lyžích, ale jen o trošililinečku. 
Matěj 
� vzpomínky, doučil jsem se lyžovat. Laďa 
� na lyžáku jsem se naučila trochu osamostatnit a že bych vydržela 
týden bez rodičů. Anna 
� naučil jsem se obloučky ještě líp než předtím. Ondřej 
� díky lyžáku jsem se naučila jezdit na kotvě. Nikol 
� naučila jsem se nové cviky na lyžích. Klára 
� týden volna a pohody. Erik 
� naučil jsem se lyžovat. Mirek 
� zvykla jsem si být někde se třídou a ne jen s rodiči. Katka 
� vydržel jsem pět dní bez elektroniky a naučil se lyžovat. David 
� dostal jsem diplom za 3. místo. Rostislav 
� obohatil mi život lyžováním a klidem od rodičů. Jakub 
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Speciální pochvaly: 
Paní učitelce Evě Lípové, za výborné naučení lyžování. (Radek Skurka) 
Děkuji paní učitelce Lípové, za to, že to s námi vydržela.  (K. Kučerová) 
Paním učitelkám, že s námi měly takovou trpělivost.  (Dalibor Ott) 
Paní učitelce Lavičkové za vedení družstva.  (Natálie Kovaříková) 
Speciální pochvalu dávám paním učitelkám a panu učiteli, že to s námi 
zvládli.  (Marika Kňazovičová) 
Děkuji panu učiteli Veřmiřovskému za to, že nás naučil lépe lyžovat.  
(Timotej Oslanec) 
Děkuji paní učitelce Grafové. (Jan Zátopek) 
 

Běžecké soustředění 2017 
První soustředění lyžařského oddílu ZŠ Tyršova se uskutečnilo ve dnech 
20.–22. ledna 2017 v městečku Kunčice u Starého Města pod 

Sněžníkem. Cesta 
autobusem trvala tři 
hodiny. Ubytování bylo 
lepší, než jsme si 
představovali, pokoje byly 
hezky zařízené. Večerku 
jsme měli o půl desáté a 
ráno jsme vstávali v sedm 
hodin. 
V pátek jsme přijeli a šli 
na oběd, potom jsme si 

vybalili věci a hned poté jeli na lyže. Počasí nám každý den přálo. Večer 
jsme hrávali různé skupinové hry a poté se šlo spát. Snídaně každému 
chutnala (byly švédské stoly). Tréninky nebyly těžké, ale ani lehké. 
Byli jsme rozděleni do tří skupin běžců: zkušení, méně zkušení a 
začínající. Skupina zkušených jezdila nejnáročnější trasy. Okruh byl 
dlouhý asi 2–3 kilometry, celkem jednoduchý, ale přesto jsme se 
nevyhnuli pádům. V sobotu jsme jeli na hory lanovkou a namazali běžky 
modrým nebo bílým voskem. Zkušení jeli s panem Dudkem jako první. 
Kopce nám daly zabrat, ale sjezdy byly těžší. Spadla jsem aspoň 
desetkrát, možná i vícekrát. Padali ale všichni. Byla jsem ráda, že už 
jedeme do chaty. V neděli se uskutečnily závody, zkušení jeli asi 
2 kilometry, méně zkušení kilometr a začínající půl kilometru. 
Po závodech bylo vyhlášení výsledků, poté jsme se chystali na odjezd, 
ten byl v 13.45 hodin. V autobuse byl poměrně klid, skoro všichni spali, 
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až na pár lidí, kteří tam dělali blbosti. Někteří poslouchali písničky nebo 
hráli na telefonu.  
Myslím, že soustředění jsme si všichni užili a naučili se hodně nového.   
       Karolína Špačková 6. C 
 

Co se mi na soustředění líbilo? 
Kuba Kulišťák: zaujaly mě velké 
trasy na běžky, nejlepší bylo sjíždění 
lyžařské sjezdovky. Naučil jsem se 
lépe dělat soupaž. 
Vítězslav Vařák: zdálo se mi, že na 
chatce, kde jsme spali, strašilo a 
hodně se mi líbila lanovka pro lyžaře, 
kterou bohužel na Pustevnách 

nemáme. Soustředění splnilo moje očekávání, hodně jsem se zdokonalil 
a poznal nové části České republiky. 
 

Bitva o známky vrcholí! 
Týden před uzavřením známek za první pololetí se všichni snaží dohnat 
to, co za posledních pět měsíců nestihli, aby dostali co nejlepší a 
nejkrásnější známky na vysvědčení. Ten týden je nejhorší v tom, že 
každý učitel nebo učitelka chce vyzkoušet žáky, kteří to mají na 
vysvědčení nerozhodně. Každý si říká v hlavě: „Jo, známky už jsou 
uzavřené, my z toho psát nebudeme.“ Háček je v tom, že písemky se 
píšou pořád, ale už na druhé pololetí. I přesto si myslím, že nejhorší to 
bude na začátku února.      Pavlína Kantorová 7. C 
 

Týden, který mohl změnit budoucnost/historii 
Mezi nejtěžší redaktorské práce patří výběr článků. Pokud máte 
k danému tématu jeden článek, je vybrán. Pokud jich máte 22, je to 
těžké. Z celé hromádky bylo vybráno devět (asi nejlepších) a z nich 
vybírali deváťáci jen tři. Svoji volbu měli stručně zdůvodnit. Můžete si 
přečíst pět nejlépe hodnocených příspěvků i s jejich zdůvodněním. 
 

Týden, který mohl změnit budoucnost/historii 
� Týden. Pouhých sedm dní. 168 hodin. 10800 minut a 604800 sekund. 
Věřte nebo ne, ale tato doba mohla změnit historii. Sedm dní na opravu 
všech známek a psaní závěrečných písemek. Miliony žáků rozhodovaly 
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o své budoucnosti. Jedna známka mohla rozhodnout o všem. Teď už je 
po všem. Možná to byl osud… Adam Soudil 15 hlasů 
(líbilo se mi: mohou rozhodnout o všem, teď už je po všem; je to napsané 
tak dramaticky; vidím, že toho půl roku uteklo rychle; autor je asi dobrý 
počtář; působí to tajemně, člověk se zamyslí; nejlepší z nejlepších) 
 
�Psal se druhý týden roku 2017 a žákům 9. tříd základních škol šlo 
o jejich budoucnost. Ano, v tomto týdnu se totiž uzavírají známky a 
jelikož se i tyto známky píší na přihlášky ke studiu, žáci za ně mohou 

získat cenné body. Ve třídách tak panuje napjatá 
atmosféra a nervozita. I ateisti se začínají modlit 
k bohu a proklínají sami sebe, že se na to 
vykašlali na začátku roku a teď to musí dohánět. 
Patrik Židek 11hlasů 
(líbí se mi napětí v článku; líbí se mi to s těmi 
ateisty, vykouzlilo to úsměv na rtech; jsem 

ateista a článek má pravdu; líbí se mi, jakým stylem je příběh napsán, 
pravdivě i originálně a vtipně) 
 
� Byl to velmi významný týden. Lidé, kteří navštěvují tento ústav, si 
připravovali strategie, snažili se vyhrabat z mozkových závitů informace 
a znalosti, aby uspěli. Tento týden znamenal pro mnohé výhru, ale 
i zklamání. Výsledkem tohoto týdne byla odměna nebo zatrhlé kapesné a 
odpojený internet. Ale pro ty, co ještě nemají uzavřené své známky – 
VYDRŽTE! Veronika Mladěnková 7 hlasů 
(vydržte!; článek je hezky zpracovaný a také se mi líbí to povzbuzení, ať 
vydržíme; je to motivující článek a je trefně napsán; líbí se mi na konci 
to VYDRŽTE!) 
 
� Tento týden je pro mne velmi náročný. Je to taková válka, někde 
vítězím a někde prohrávám. Tato válka může ovlivnit celý můj život. 
Zatím se nevzdávám a bojuji dál. Učitelé mi dávají někdy těžké zásahy, 
ale já se je snažím vykrýt.  Jan Mazoch 7 hlasů 
(líbí se mi, že je to napsáno jako z válečné fronty; líbí se mi, že je článek 
srovnaný s válkou; autor žije podle hesla „Nikdy se nevzdávej!“; na to, 
že je to nejkratší popis, nejlépe to vystihuje – válka) 
 
� Tento týden byl hodně těžký a deprimující. Samé zkoušení v každé 
hodině. My žáci neděláme nic jiného, než že se učíme a učíme. Do 



-111- 
 

některých předmětů se musíme naučit celé pololetí, do jiných zase dvě 
poslední hodiny. My žáci to nemáme jednoduché. Lucie Krpcová 5 hlasů 
(vystihuje všechno; vystihuje pravidelný život studenta; nemáme to tak 
lehké, jak se zdá; pravdivé) 
 

Jak se uzavírají známky? 
Uzavírání známek asi není jednoduché ani pro žáky, ani pro učitele. 
Vydali jsme se s Lukášem na školní chodby, abychom se zeptali učitelů, 
jak konec pololetí vidí oni.   
 
Paní učitelka Alena Maňasová: 
? Jak se vám uzavírají známky? 
! Velmi těžko, vždycky nad tím hodně přemýšlím a hodně rozmýšlím. 
? Jak se rozhodujete při známkování? Dáváte spíš horší nebo lepší 
známku? 
! Rozhoduju se podle toho, jak se každý chová v hodině, jak pracuje a 
jak odpovědně dělá ve škole. 
? Je to uzavírání známek časově náročné? 
! Pro mě ano. 
 
Taťána Gráfová: 
? Jak se rozhodujete při známkování? 
! Známky jsou samozřejmě rozhodující, ale také se přihlíží k aktivitě 
v hodinách, jak dotyčný rychle a dalece pracuje nebo jaké má výsledky 
samostatných prací, které se také známkují a započítávají. 

? Motivujete žáky horší známkou? 
! To určitě nepoužívám. Samozřejmě píšu radši ty 
lepší známky, ale kde se nedá přidat, s tím 
nemůžu nic dělat. 
? Je rozhodování o známkách časově náročné? 
? Je to velmi časově náročné, obzvlášť 

u některých tříd. Mně to zabere celé odpoledne. 
Za odpovědi děkují Martin Kundrát a Lukáš Kutáč  

 
Vysvědčení pohledem 1. A 

Co je to vysvědčení? 
- je to papír, na kterém je napsané, jak jsem dobrý; je to papír, kde jsou 
známky, jak posloucháme a jak se nám daří; papír, kde budeme mít 
jedničky z učení a chování. 
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Kdo se těší na své první vysvědčení? 
- všichni 

Kdo by chtěl samé jedničky? 
- všichni 
Kdo si myslí, že mu ve škole něco nejde a možná 
dostane na vysvědčení dvojku. 
- po chvilce přemýšlení se přihlásila asi polovina třídy 
Máte slíbenou odměnu za pěkné vysvědčení? 
- panenku, knížku Vesmír, freestylové kolo, auto 
(samozřejmě hračku:-), okrasný sešit na psaní, 

pejskový sešit; pro ostatní děti to asi bude překvapení nebo se s rodiči 
o tom ještě nebavili. 
Co by jako odměnu navrhovala paní učitelka Dana Friedlová? 
- rodinný výlet do okolí; společně strávit čas při nějaké společenské hře; 
nějakou sladkou tečku (třeba pudinkový nebo zmrzlinový pohár, který si 
společně vyrobí děti s rodiči). 
 

Jak by chtěli žáci 2. A oslavit vysvědčení? 
� Gabriela Poledníková: jestli na vysvědčení dostanu samé jedničky, tak 
bych to chtěla oslavit s babičkou, dědou, s maminkou a tatínkem a 
maminka by připravila jednohubky. 
� Natálie Tobiášová: až dostanu vysvědčení, tak bych byla ráda, 
kdybych byla u babičky a tam bych si hrála a maminka by mohla 
připravit roládu. 
� Hana Hasníková: představuji si, jak dostanu vysvědčení, tak bychom 
šli s maminkou, tatínkem a bratrem na horkou čokoládu do cukrárny a až 
přijdeme domů, tak bychom zahráli Člověče, nezlob se. 
� Jakub Vařák: taťka mi říkal, že za každou jedničku můj bratr dostane 
stovku a za každou dvojku padesát korun a já dostanu za jedničku 
padesát a za dvojku dvacet pět a představuji si, abych jel na vysvědčení 
k tetě Monice. 
� Filip Zicha: pozval bych si kamaráda Erika a po vysvědčení bychom 
šli s mamkou do cukrárny. 
� Martin Petr: na vysvědčení, jestli budu mít jedničky, půjdu k babičce 
a budu u ní spát a babička určitě něco dobrého upeče. 
� Jakub Klimíček: vysvědčení bych oslavil, mamka by mi udělala pohár 
a za samé jedničky a jednu dvojku na vysvědčení můžu dostat mobil a 
bych chtěl jít k Míšovi 
� Jan Dlapa: mamka mi řekla, že za samé jedničky dostanu nový mobil. 
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Co očekává 6. C od roku 2017? 
� očekávám nový mobil, doufám, že se mi bude dařit ve škole 
a o prázdninách dobré a zábavné tábory s kamarády.     Kristián Kvita 
� očekávám nějaký super výlet, kam pojedeme aspoň hodinu.  
                                                                               Barbora Krupová 

� já se v roku 2017 určitě těším na prázdniny 
a svátky, které se budou konat.       Natálie Šustalová 
� očekávám nic a těším se na prázdniny.  

Valerie Petrová 
� já očekávám, že budu lepší ve škole, ale bojím se, 
že mi umře morčátko.        Adriana Pavlová 
� smažou se všechny zápisy ve škole. Marek Geryk 
� od roku 2017 očekávám: těžší učivo ve škole, 
kterého se trochu děsím. Krásné slunečné léto, zimu 

plnou sněhu a plno úspěchů.          Dominika Motyková 
 

Co očekávám od druhého pololetí páté třídy? 
� učivo bude o něco málo těžší, v květnu budeme psát srovnávací testy 
s celou Českou republikou podle Ministerstva školství České republiky. 
Budeme psát z matematiky, českého a anglického jazyka.  

Natálie Richterová 5. A 
� nevím, do budoucnosti nevidím.      Kryštof Schindler 5. A 
 

Jak se 6. C líbí na druhém stupni? 
� na druhém stupni to moc dobré není :-( První pololetí se mi nedaří ale 
nikdy, vždy se mi daří až ve druhém pololetí. Moc dobré to není, ale 
snad se to zlepší.             Marika Křepinská 
� na druhém stupni se mi líbí. Hodně učitelů mi nevadí a daří se mi více 
než v páté třídě. Daří se mi docela v matematice a v češtině. Akorát je 
blbé, že máme čím dál více hodin.            Barbora Krupová 
� zprvu, když končily prázdniny, tak jsem měl z druhého stupně strach. 
Ale nebylo to tak špatné, jak jsem si myslel. Zvykl jsem si na to, že 
máme na každý předmět jiného učitele a hodně jsem si oblíbil 
matematiku. Celkově jsem si na druhý stupeň zvykl.      Petr Makový 
� na druhém stupni se mi líbí, ale chtělo by to změnit známky a 
zapomínání. Víc se učit a být více aktivní v hodinách.  

Michaela Brháčková 
� můj půlrok na druhém stupni je docela fajn. Je pravda, že na 
vysvědčení mám víc dvojek než jedniček, ale stále mi vychází  
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vyznamenání, takže se nic nemění. Učitelé jsou většinou hodní, ale 
i přísní. Učivo je těžší, ale pokud dáváte pozor a neděláte blbosti, rychle 
to pochopíte. Často jsou přepadovka, a proto se musíte pořád učit. 

Dominika Motyková 
 

První pololetí v 7. B 
� v naší třídě se moc neučíme, jenom když nám hrozí pětka na 
vysvědčení. Někteří se snaží mít dvojky, nanejvýš trojky. Měli bychom 
se více učit na druhé pololetí. První pololetí byla katastrofa.  

Andrea Krejčová 
� První půlrok sedmičky bylo všechno v pohodě, líbilo se mi tu a 

myslím, že mám i dobré známky na vysvědčení. Ale 
největší zážitek z tohohle půlroku byl lyžák a ten byl 
taky fajn. Doufám, že příští rok bude taky fajn.  

Dita Bártková 
� Tohle pololetí jsem celkem odbyla. Kašlala jsem 
na učení a tak… Nemám sice žádnou čtverku, ale 
i tak mám několik trojek. Nějak mi to nevadí, ale 

tohle druhé pololetí bych se chtěla už snažit a začít se učit, poslouchat a 
dělat domácí úkoly. Ale hádám, že se na to zase vykašlu a budu ráda 
aspoň za ty trojky. No nevadí, tak v osmičce se budu snažit…  
        Valerie Běnková  
� první pololetí bylo těžké, složité. Dařilo se mi, nebavilo mě to. Ale 
vaření a tělocvik mě bavily, protože jsme tam jedli a nakupovali jídlo. 
A je dobré, že máme volné hodiny.     Christian Ego-Aguirre 
� ze začátku mi to ve škole šlo. Ale pak to bylo hrozné – přestala jsem 
se učit…             Eliška Harasimová 
� toto pololetí bylo velmi špatné, protože jsem se vůbec neučil.  

Martin Karička 
 

Hodiny s panem Vítem Mazalem 
Minulý týden ve škole chybělo hodně žáků, ale žáci nebyli jediní, co 
chyběli. Chyběli i učitelé a to byl takový malý problém. Chyběla i naše 
třídní učitelka, která nás učí matiku a fyziku a jelikož nás neměl kdo učit, 
tak nám přišel na pomoc bývalý pan ředitel Vít Mazal. Naši třídu učil 
jeden celý týden a pár dní k tomu. Pro všechny z naší třídy to byla 
novinka, protože jsme čekali, že nás bude suplovat někdo ze současného 
učitelského sboru. Postupně od ostatních učitelů jsme se dozvěděli, kdo 
pan ředitel je, takže jsme věděli, že tu byl ředitelem skoro 20 let a 
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všichni si ho moc váží. Hodiny s ním jsme si docela užili. Byly zajímavé 
už tím, že nás učil on. Podle mě to bylo pěkné zpestření na začátek další 
části školního roku.        Katka Jurečková 7. C 
 

Rozhovor s panem Vítem Mazalem 
? Byl jste ředitelem 19 let, jak na tu dobu vzpomínáte? 
! Když si člověk vzpomíná na to, co bylo, většinou se mu vybaví spíš ty 
příjemné okamžiky a období a na to méně veselé a případně 
problematické raději nevzpomíná. Život však není jen růžový. Pro mě 

byly nejobtížnější začátky působení na této 
škole. Přišel jsem ze Středního odborného 
učiliště, kde jsem pracoval se žáky od 15 do 
19 let a neměl jsem žádné zkušenosti 
z řízení. Najednou jsem potkával šestileté 
děti, začal jsem učit v 5. třídě a odpovídal 
jsem asi za 600 žáků, 60 zaměstnanců a 
značné materiální hodnoty. To vše bylo 
hodně svazující. Když ale člověk chce, tak 
se všechno nakonec naučí, dokáže 
překonávat překážky a postupně se mu začne 
i dařit. Samozřejmě, že se v průběhu těch 19 
let musely řešit také i nepříjemné, výchovné 

a vzdělávací problémy. Neustále se také něco budovalo. To vše ale 
k činnosti školy patří. Musím říci, že jsem měl velké štěstí na své 
spolupracovníky, ať už to byli pedagogové, nebo nepedagogičtí 
pracovníci. Díky všem těmto spolupracovníkům se nám podařilo 
dosáhnout toho, že škola získala dobrý zvuk a postavení. Takže když 
jsem končil ve funkci, měl jsem dobrý pocit z toho, co se podařilo a já 
jsem se mohl se svými spolupracovníky spokojeně rozloučit. 
? V čem byla práce ředitele jiná, než je dnes? 
! Pravděpodobně v tom velký rozdíl nebude. Pořád se musí něco řešit, 
musí se respektovat celá řada zákonů a vyhlášek, kterých je nepřiměřeně 
mnoho a které musí ředitel školy nastudovat. 
? Sledujete život ve škole? 
! Život školy samozřejmě sleduji, i když se musím přiznat, že ne úplně 
podrobně. Občas se podívám na webové stránky školy, čtu časopis 
Druhé patro, potkávám bývalé spolupracovníky, od kterých se také něco 
dozvím a z toho všeho mám dojem, že se škole daří a to mě těší. 
? V čem byli žáci lepší dřív a v čem jsou lepší teď? 
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! Porovnávat současné žáky s těmi dřívějšími je velmi obtížné. Před 
deseti, patnácti lety byly úplně jiné podmínky. Dnes mají žáci k dispozici 
celou řadu elektronických pomůcek, škola je mnohem lépe vybavena, 
ovládání elektroniky je pro většinu žáků samozřejmostí a spoléhají na to, 
že se dá všechno vyhledat. Proto se mi zdá, že jsou méně aktivní a že 
jsou pohodlnější.  
? Dá se říci o mobilech – Dobrý sluha, zlý pán? 
! Souhlasím s tím, že mobil je dobrý sluha, ale zlý pán. Já si osobně 
myslím, že mobilní telefon není ve škole nezbytný, dokonce si myslím, 
že zbytečně odvádí pozornost žáků od toho, co je jejich úkolem. To 
nemluvím o tom, jak se dá současných mobilních telefonů ve škole 
zneužívat. Myslím, že se to občas i děje. Spojení s rodiči je přece možné 
zajistit i jiným způsobem. 
? Vzalo Vám těch 8 dnů hodně energie? 
! Nemohu říci, že mně osm pracovních dnů, 
které jsem ve škole prožil, ubralo mnoho 
energie. Považoval jsem to za určité 
zpestření. Přesto však musím konstatovat, že 
to bylo docela náročné. Pociťoval jsem 
především velkou odpovědnost. Snažil jsem 
se o to, aby vyučovací hodiny byly na 
solidní úrovni, aby to žáky pokud možno bavilo a aby se něco naučili. 
Do každé vyučovací hodiny jsem tedy vkládal hodně energie. 
? Jak Vás žáci poslouchali? 
! Myslím, že mě žáci respektovali, většinou byli pozorní a snaživí, i když 
se samozřejmě našly výjimky.  
? Jak oslavíte konec svého působení ve škole? 
! Konec svého krátkého působení nijak oslavovat nebudu, ale těším se na 
to, až se pořádně vyspím. Hodně jsem na vyučování myslel, promýšlel, 
jak učivo srozumitelně a zajímavě podat, jak žáky zaměstnat a to přece 
jenom zanechává psychické stopy. 
? Chtěl byste znovu učit? 
! Jde o to, jak se tato otázka chápe. Pokud budu vycházet z toho, že už je 
mi víc než 70 let, tak bych odpověděl, že už to stačilo a že je nutné 
přenechat tuto sice krásnou, ale náročnou činnost mladším. Pokud by šlo 
o to, zda bych si vybral tuto profesi znovu, řekl bych, že ano. Vždy mě 
práce ve škole bavila. 
? Jak se Vám po 10 letech učilo? 
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! Je pravda, že uplynulo již skoro deset let od okamžiku, kdy jsem 
ukončil svoji aktivní činnost, přesto musím říci, že se mi učilo docela 
dobře. Před dvěma lety jsem si vyučování oživil. Shodou okolností jsem 
také, tak jako nyní, učil v sedmé třídě. Se stejnými žáky jsem se nyní 
setkal v deváté třídě a byl jsem docela překvapen, jak se změnili. Myslím 
k lepšímu. Jsou vážnější a určitě odpovědnější, neboť se právě v této 
době rozhodují, kam na školu. Chtěl bych všem deváťákům popřát, aby 
si vybrali školu, která je bude bavit, aby našli v životě uplatnění podle 
svých představ a aby byli ve všem úspěšní. 
 

Školní záhady - Podlaha v kanceláři zástupců 
Byly prázdniny a Štefan, Karel a Václav si hráli na louce. Přišel za nimi 
dědeček a řekl jim, že ve škole je ukrytý poklad. Děti se rozhodly, že se 

tam zajdou podívat. Vzali 
baterky a vydali se do školy. 
Hledali první den a nic 
nenašli. Hledali druhý a zase 
nic. Až nakonec třetí den 
našli v tělocvičně mapu a tam 
bylo napsáno, že poklad je 
v kanceláři zástupců. Poslali 
Štefana pro krumpáč. Když 
ho přinesl, dali ho Karlovi a 

on začal kopat. Kopal, kopal, kopal a najednou kopl do trubky a voda se 
začala valit po celé kanceláři. Vedle rozkopnuté trubky však ležela 
truhla. Kluci truhlu otevřeli a opravdu tam byl poklad. Později to začali 
řešit s policí jako vloupání do školy a poškození majetku. Škodu zaplatili 
pokladem a policii taky uplatili pokladem. A to je konec příběhu 
o prasklém potrubí.               David Gillar 8. A 
 
Běhala tam myš a zástupci se jí lekli. Po ruce měli kladívko a krumpáč. 
Začali myš honit, protože ji chtěli zabít, aby je už nestrašila. Po deseti 
minutách byla celá zem rozkopaná, ale myš jim stejně utekla. Potom 
zavolali pana školníka, jestli to půjde spravit a jak dlouho to bude trvat. 
Pan školník řekl, že opravit to půjde, ale bude to trvat tak půl roku. 
Museli dát všechen nábytek pryč, aby se mohla rozebrat podlaha. Potom 
začala hodina a zástupci šli učit.  

Karolína Chupíková a Adéla Pustějovská 5. C 
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Jednoho dne přišel zloděj a myslel si, že tam najde peníze paní ředitelky. 
Všechno obrátil vzhůru nohama a udělal velkou díru v podlaze. 
Najednou uslyšel zvonit telefon a lekl se kamery. Našel ho pan školník, 
zavolal policii. Policie zloděje začala vyslýchat, odvedli ho do vězení a 
tam zůstal dva roky.   Naty Gáfriková a Simona Ježíková 5. C 
 

Zástupci ředitele si chtěli udělat v kanceláři 
fontánku na čokoládu a potřebovali přívod 
horké vody. Tak se rozhodli dokopat 
k potrubí a tak vznikly ty velké díry.  

Adri a Kája 5. C 
 
Hejno fretek si začalo dělat hnízdo 
v kanceláři zástupců. Ti si všimli toho, že 
nemají žádný nábytek a že je rozhrabaná 

podlaha. Fretky totiž nábytek odstěhovaly na půdu, kde se tajně schází 
každou středu a vymýšlejí plán, jak obsadit celou školu.  

Patrik Pazdera a Věrka Hlaváčová 5. C 
 

Proč je leden leden? 
Kdysi pan Moudrý vymyslel jméno Ledňáček a pojmenoval tak svou 
firmu vyrábějící nanuky. Nanuk Ledňáček byl v té době hodně 
populární. Panu Moudrému se v brzké době narodil syn, dostal jméno 
Ledňáček. Když Ledňáček vyrostl, byla z něho mocná osoba, měl 
vystudovaných hodně škol a byl strašně šikovný. Jeho otec byl na něj 
hodně pyšný. Jednou Ledňáčkovi přišla poštou odměna za to, co ve své 
kariéře dokázal, byl z dopisu hodně zaskočený. V dopise bylo napsáno: 
„Za odměnu si můžeš vybrat, jak pojmenuješ jakýkoliv měsíc.“ Jednoho 
dne se na sebe Ledňáček hrozně naštval, řekl si: „Ledne, co to děláš?“ 
Pak ho napadlo, že by se měsíc, který má pojmenovat, mohl jmenovat 
leden. Od té doby se měsíc jmenuje leden.           Klára Veselá 7. A 
 

Byla jednou jedna víla, která se jmenovala Ledenička. 
Měla na starost zimu a obyvatelé vesnice si jí moc 
vážili, protože dodávala sníh každý 
den. Pan starosta si myslel, že je nepotřebná. Druhý den 
sníh zmizel, bylo strašné horko, vody bylo málo a 
starosta říkal, že je to běžné a že se bez sněhu 
obejdeme. Děti nesouhlasily a ptaly se, jaké budou mít 
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zimní radovánky. Pak poprosily, aby Ledeničku zvolil měsícem v roce. 
Starosta řekl, že je to dobrý nápad, ale že je to jméno moc dlouhé, tak 
vznikl leden.            Aneta Tichavská 7. A 
 
Žil byl jeden vesničan, který si našel vesničanku a oženil se s ní. Moc si 
přáli dítě. Jednou v zimě bylo asi -20 °C a vesničan s vesničankou 
museli jít do lesa na dřevo, protože už jim došlo a chtěli si zatopit. V lese 
našli malé děťátko schoulené v dečce v závěji. Okamžitě ho vzali a 
vesničanka ho zabalila do svého šátku. Rychle utíkali domů a děťátko 
přikryli peřinou. Po třech dnech už bylo děťátko v pořádku. Vesničana a 
vesničanku už trápilo jenom jedno, nevěděli, jak děťátko pojmenovat. 
Jelikož to byl chlapeček a všude byla velká zima a všude kolem byl led, 
pojmenovali ho Leden.     Kateřina Kučerová 7. A 
 

Zlatá přednostenka 
V prosinci jsme po vás chtěli, ať zkusíte napsat povídání o tom, jak si 
skřítci ve vestibulu užívali prázdnin. Můžete si přečíst, co napsala Nicol 
Babincová z páté třídy (výherkyně Zlaté přednostenky): 
 
Naše skřítky letos poprosil Ježíšek, aby mu pomohli s dárečky, protože 
je nestihne rozdat všem dětem. „Takže ti vážně můžeme pomoct!“ zvolal 
nadšeně jeden skřítek. „Ano, přesně to potřebuji,“ odpověděl Ježíšek. 
„Na Štědrý den vám nachystám pytle s dárky,“ vysvětloval Ježíšek. 
„Musíte je roznést, napsal jsem na ně i jmenovky.“ „Dobře, to bude 
hračka,“ vykřikl skřítek. Nadešel onen den a pytle byly nachystány. „Já 
si vezmu tenhle a ty tamten,“ řekl skřítek. „Tak dobře,“ souhlasil druhý 
skřítek. Skřítci to ale úplně spletli. Vůbec se ze samé radosti nedívali na 
jmenovky. A proto nastal chaos. Holčička místo panenky dostala auto a 
kluk místo robota domeček pro panenky. „Vy už to máte hotové?“ zeptal 
se jich Ježíšek, když roznesl dárky ze svého pytle. „Ano, už dávno,“ 
odpověděli skřítci. „A dívali jste se na ty jmenovky?“ „Jejda, my jsme na 
to úplně zapomněli!“ „Já si to myslel,“ řekl Ježíšek. „Ježíšku, můžeš 
prosím použít své kouzlo a vrátit čas o jeden den zpátky?“ žadonili 
skřítci. „Ale to kouzlo můžu použít jen jednou v roce, takže to podruhé 
nesmíte splést!“ „Dobře Ježíšku.“ A tak Ježíšek vrátil čas o jeden den 
zpátky a skřítci už to nespletli. 
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Nová Zlatá přednostenka! Vezměte Druhé patro ven!! 
Budou pololetní a jarní prázdniny a určitě vyrazíte někam ven – na hory, 
do lesa, do kina, .... Vezměte s sebou časopis Druhé patro (může být 
i starší číslo), vyfoťte se s ním (můžete mobilem nebo foťákem) a fotku 
pošlete na známou adresu: druhe.patro@seznam.cz). Nezapomeňte 
napsat své jméno a třídu. Čas máte do 21. února 2017.  
Pokud to nezkusíte, nemůžete vyhrát… 
 

   Druhé patro už má    145 čísel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Kolik dortů bychom poskládali           ze 145 dílků? 
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