
 
Tyršovačky a Tyršováci současní i bývalí, jsem rád, že vám mohu představit další číslo 

našeho časopisu. Bude to něco, co jste ještě neviděli, poprvé v historii školy bude 

časopis vycházet KAŽDÝ TÝDEN! Začal vycházet 9. dubna 2020 a skončí týden poté, 

co bude školní docházka povinná pro všechny (zatím to vypadá na 4. září 2020 – 

v měsících červenec a srpen nevycházíme)… 

 

 

Vážení naši čtenáři,  

podesáté vás vítáme na těchto stránkách o škole, ale nejen o ní. Co můžeme tentokrát 

nabídnout? Začínáme sběrovou soutěží. Jak mohl sběr dopadnout, když se nesbíral 

karton, papíry bylo možné dovézt jen dva dny a u samotného sběru chyběli žákovští 

pomocníci? Osmáci řešili otázku, kde se více naučí a jaké výhody má domácí příprava. 

Třeťáci a šesťáci si zopakovali vyjmenovaná slova vymýšlením zajímavých příběhů. 

Žáci prvního stupně se každým dnem ve škole blíží zaslouženým prázdninám a 

přemýšlejí, jak se těší do vyšší třídy. Deváťáci prošli ohněm přijímacích zkoušek, 

přinášíme jejich názory den poté. Přemýšleli jste někdy nad tím, se kterou filmovou 

nebo pohádkovou postavou byste chtěli prožít část prázdnin? Pokračujeme 

i v představování osobností časopisu Druhé patro. Pro zájemce pokračuje soutěž 

o Zlatou přednostenku, která může na týden pro dva lidi znamenat přímou cestu 

k výdejnímu okénku na obědech. Takže jako posledně – POJĎME NA TO!!!  

 

 

Jaká  byla jarní sběrová akce?  

(Zeptali jsme se hlavní organizátorky sběru paní učitelky Aleny Maňasové.) 

? Jaký výsledek jste očekávala?  

! Bylo mi jasné, že sběru bude méně, protože se nevybírá karton a kovidová situace také 

sběru moc nepřála.  

? Jak vypadal samotný sběr? 



! V prvním pololetí bylo hodně kartonu, teď samozřejmě převládaly letáky, katalogy, 

časopisy, byly i noviny.  

? Tentokrát bylo méně pomocníků, co to znamenalo pro organizaci sběrové akce? 

! Zapojili se učitelé, pan školník, své síly prokázal hlavní ajťák. Celkově bylo méně 

sběru, nebyl karton, ale lidé nosili dost, bylo třeba kontejnery naplnit. Z důvodu 

kovidové situace nemohli pomáhat žáci, proto jsme zkrátili i výběr sběru na dva dny a 

hlavní organizátor soutěž Zelený strom zrušil. Jarní sběrová akce má tedy hlavně 

ekologický význam. 

? Pomocníci dříve vždy trávili volné chvíle při fotbálku mezi kontejnery, bylo to 

i tentokrát? 

! Na žádný fotbálek nebyl čas, když byla chvilka volná, našli jsme si čas na jídlo a pak 

už jsme jenom nosili a nosili, žádné volno neměli.:-) 

? Přinesl někdo i jeden balíček novin?  

! Někteří přinesli sběr v tašce, v batohu, přivezli jej na koloběžce, na vozíčku, v kočárku, 

ale většina papíru byla dovezena autem.  

? Kolik nejvíce kilogramů někdo přivezl?  

! Byli lidé, kteří přivezli i 600 kg, rekord byl asi 685 kilogramů.  

? Naplnil výsledek vaše očekávání?  

! Byla jsem mile překvapena, tolik sběru jsem ani nečekala. Chtěla bych poděkovat 

všem, kteří sběr přivezli a také mým pomocníkům, panu školníkovi Tichavskému, 

Robinu Labskému,  Josefu Kubečkovi, Michalu Veřmiřovskému a paní učitelce 

Kociánové. Samozřejmě bez sběrny v Novém Jičíně by se nám to nepodařilo. Za co 

jsem byla taky ráda, bylo počasí, vyšlo nám. 

V této zkrácené jarní sběrové akci bylo nasbíráno více než 18 tun papíru. 

 

 

Napsáno na okraj 

Ze života Balíku papíru  

Ahoj, dovolte, abych se představil, jsem Balík papíru. A mám dnes špatnou náladu. 

Ležím totiž u jedné rodiny už půl roku a nikdo mě nechce odvézt do sběru. Pořád čekám, 

že mě někdo odveze, ale pořád nic. Je to nespravedlivé. Nemám tu žádné kamarády. Je 

to k vzteku.  A taky…počkat…tady mi něco nehraje… 

Proč mě to stvoření bere do ruky a nakládá mě do něčeho, co nemám ponětí, jak se 

jmenuje…? Že bych jel do sběru?! Počkat, počkat, to je přece divné, proč by mě zrovna 

teď vezli do sběru? Trčel jsem přece v garáži půl roku. Tak to nechápu. Ale vypadá to, 



že opravdu někam jedu! No fakt, že jo!!! Jupíííí!!! Většina balíků nechce do sběru, 

protože pak musí na sobě nosit tu recyklaci a to prý není v módě. Já ale ten typ balíku 

nejsem a moc se těším, až mě hodí do kontejneru a můžu si tam povídat s ostatními 

balíky.   

Minuli jsme sběrný dvůr 

v Trojanovicích. Heej, proč nejedu tam? 

Zastav, tam patřím!  Ach jo, kéž by mě 

ten člověk slyšel… 

Ale, ale...asi to vypadá, že jsme dojeli na 

místo. Nevím, co tady dělám, ale vypadá 

to tu docela hezky. Odhaduju, že to bude 

asi škola…počkat, co bych dělal ve 

škole…zvláštní. Člověk mě vzal a donesl 

nejspíš na váhu. „Pět kilo…dobře můžete 

jet,“ řekl kdosi a poté mě vzali do 

obrovského zeleného kontejneru…tam 

bylo balíků!!  „Hele, máme tady nováčka! Jak se jmenuješ?“ zeptal se Balík časopisů. 

„Já jsem Balík papíru,“ odpověděl jsem a pak to šlo lehce. Začali jsme se bavit, vyprávěli 

jsme si o tom, jak jsme vznikli, přitom přicházely další balíky.  Ale potom…přišel 

KARTON.  

„Nazdar, vy balíkové JÁ jsem KARTON!“ „Aaaaaaaaa!!!“začali křičet moji kamarádi. 

„ Poplach!! Vyhodit ho z kontejneru, 

defenestrace!!!“ začal křičet Velký balík. 

„To vám nebude nijak platné, stejně mě 

donesou zpátky…chi chi chi,“ řekl 

posměšně karton. „Mám nápad!“ řekl 

jsem, „bude vespod, všichni ho zalehněte 

a bude klid!“ řekl jsem a všichni usoudili, 

že je to dobrý nápad.  A tak se všichni 

skutáleli na karton. Teď už nás Karton 

otravovat nebude a s postupem času byli 

všichni odvezeni a Karton dostal za 

vyučenou, dobře mu tak. A já mám momentálně na sobě recyklaci. Což znamená, že ze 

mě není balík, ale recyklovaný papír. Nechci nic říkat, ale sekne mi to… 

Julie Šablaturová 9. B 

 

 

Mělo cenu chodit na týden (do uzavření známek) do školy? 

8. A 

- nevím, ale viděla bych své kamarády, které jsem hodně dlouho neviděla. 

- podle mě je to zbytečné, zešílel by někdo z neúčasti ze školy? Tak ať jde do školy! 

- ano mělo, aspoň bychom pochopili víc, možná já nechápu a ostatní hodně dobře, 

někomu to tak vyhovuje, ale bohužel já se v tom nevyznám. 

- myslím si, že nějaký smysl to mělo a je škoda, že tam nemohl jít celý druhý stupeň. 

- určitě ne. Jsem rád za každou chvíli, kdy do školy nemusím. 

- jak kdy. Zítra jdu na přezkoušení z němčiny a moc se mi nechce 



8. B  

- ne 

- spíš by to cenu nemělo.  

- přišlo mi, že už ne, i když jsme nakonec nešli. 

- ano, mělo, mohli bychom vidět kamarády a naši praštěnou třídu. 

- ne, protože si myslím, že za týden nedoženeme učivo za tři měsíce. 

- podle mě to cenu nemělo. Myslím si, že za tak krátkou dobu by žáci ani učitelé nestihli 

dodělat učivo, které se nestihlo. Bylo by to náročnější z hlediska zápisů a chápání látky 

u žáků. 

 

 

Přijímací zkoušky jsou minulostí!!! 
Žáci devátých tříd mají za sebou důležitý krok. Snažili se přesvědčit při přijímacích 

zkouškách o svých znalostech a přednostech… Jak o den později hodnotili svůj 

výkon? 

 



Jaké pocity máte ze zkoušek den poté? 

Můj pocit ze zkoušek je, že bych se tam dostat mohla, ale není to jisté 

Špatné. Myslela jsem, že ten stres odpadne, ale to se stane asi až se dozvím výsledky. 

Pocity den poté mám o něco horší než včera.  

Směs radosti, starosti a uvolnění. 

Docela dobré 

Nevím, co z toho vznikne. Když jsme si ve škole říkali výsledky, nebylo to úplně 

dobré… 

Matika mi asi dost zkazí skóre, ale dohnala jsem to fyzickýma. Jestli to bude stačit, to 

nevím. 

Přijímačky nebyly tak hrozné, jak jsem si myslela. 

Pocity mám smíšené, byl jsem ve stresu a dělal jsem zbytečné chyby.  

Jsem furt nervózní.  

Jsem úplně klidný. 

Můj pocit den poté byl dobrý.  

Velmi smíšené.  

Nesmím si to zpětně promítat.  

Měla jsem smíšené pocity.  

 

Jak dnes hodnotíte svou přípravu na zkoušky (domácí za koronaviru a školní)? 

Velmi dobře, ale mohla jsem si víc procvičit geometrické vzorečky 

Udělala jsem hodně testů, takže myslím, že jsem pro to udělala hodně. 

Hodnotím to asi tak, že jsem se mohla trochu více připravovat. 

Ať už se dostanu nebo ne, pracoval jsem svědomitě. 

Myslím si, že jsem se připravoval dost. 

Svojí přípravu hodnotím skvěle, snažila jsem se do toho dát co nejvíc, každý den jsem 

dělala příklady. 

Šlo to. 

Mohla jsem se více učit. 

Ze startu jsem se flákal, ale pak jsem se snažil.  

Našel jsem pár nedostatků a mohlo to být ještě o trošku lepší.   

Učení ve škole je lepší než doma, člověk se více naučí 

 

Udělali jste pro úspěch u zkoušek vše? Co byste ve své přípravě změnili? 

Do zkoušky jsem vložila všechnu svou sílu, abych ji udělala na 100 %, takže bych nic 

nezměnila 

Měla jsem se začít učit o dost dříve. 

Jak už jsem zmínila, tak bych se více připravovala. 

Já myslím, že jsem pro zkoušky udělal vše. Připravoval jsem se na ně už od Vánoc. 

Myslím si, že jsem udělal maximum. 

Nic bych nezměnila, udělala jsem pro to vše. 

Myslím si, že moje učení bylo dostatečné. 

No úplně všechno ne, můj pomalý start v přípravě na přijímačky bych změnil. 

 

Co vám u zkoušek dělalo největší problémy? 

Přemýšlet nad úlohou s tulipanami:) 



TULIPÁNY!!! (Byla to úloha v matice a sice ji mám dobře, ale vím, že všichni, co dělali 

přijímačky, od včerejška nenávidí tulipány.) 

Z matiky určitě tulipány a ulice a křižovatky 😂 

Udržet pozornost. 

Asi gramatická část v češtině. 

MATIKA. Pane bože matika. Nesnáším ji. 

Matika 

Některé úlohy z čj. 

Soustředit se.  

Měla jsem prázdnou hlavu z nervozity.  

Špatně jdoucí hodiny.  

 

S jakým pocitem jste odevzdávali papír s odpověďmi? 

Jak jsem odevzdala papír z matematiky, tak jsem měla pocit, že jsem to zvládla, ale jak 

jsem odevzdala češtinu, tak se můj pocit změnil k horšímu 

KONEČNĚ JE TEN PAPÍR PRYČ!!! 

Celkem dobrý, než jsem zjistila některé výsledky 🙃 

Byl jsem velice unaven a o přestávce jsem spal. Ostatní na tom byli asi podobně. 

Docela s dobrým. 

Konečně už to je za mnou a nemusím se tolik učit. 

Musela jsem se sama sobě vysmát, co jsem tam napsala. 

Divný pocit.  

Že je to v pohodě.  

Měla jsem strašně smíšené pocity.  

 

Přihodila se během zkoušek nějaká úsměvná příhoda (vám, ostatním uchazečům)? 

Po zkoušce jsme čekali na autobus, ale já jsem se dívala na sobotní autobus, tak jsme 

tam čekali úplně zbytečně, protože ten autobus v pondělí nejezdil, tak jsme museli čekat 

na další ;) 

Někdo si tam nechal zapnutý mobil na vibrace a celou matiku nám tam co pět minut 

vibroval budík. 

Celý test jsem se v duchu povzbuzoval. No hlavně v matematice. 

Ano, každý měl na mojí anglické škole na lavici dezinfekci, lentilky a malou vodu Rajec. 

A mohli jsme je během zkoušky používat, to nikdo z mých spolužáků neměl :) 

Když jsme psali matematiku, učitel nám řekl, že nám zbývá 30 minut do konce a jeden 

kluk tam zakřičel: „To si děláš srandu!“  

Když jsem se šla podepisovat, přestávala mi psát propiska. Učitelka mi řekla, že 

kdybych měla problémy, mám jí říct. Byla jsem ještě víc nervózní, než předtím.  

 

Kdy jste byli nejvíc nervózní? 

Večer před zkouškou, vůbec jsem nemohla usnout. 

Když se mě všichni vyptávali, jestli se těším, učím, jsem připravená… 

Nejvíce jsem nervózní teď po zkouškách a čekám na výsledky. 

Ráno, když jsem vstal. 

Asi nejvíc při anglických zkouškách, potom už to bylo v pohodě. 

Pět minut před matikou. 



Předtím, než jsme dostali papíry se zadáním. 

Jenom při příchodu, když jsem hledal třídu.  

Těsně před matematikou.  

Jak jsem otevřel testové zadání matematiky, úplně se mi vypnul mozek.  

Když jsem jela s taťkou do školy a dojeli jsme někam do slepé ulice.  

 

Jak jste oslavili konec zkoušek? 

Lehnutím do postele. 

Byli jsme na obědě, ale budu slavit, až pokud se někam dostanu 

Super, chtěla jsem jít někam pryč, ale počasí mi to nedovolilo. 

Šel jsem s mamkou a bráchou do kavárny. 

Lehla jsem si do postele a spala. 

Dobrým obědem Na Maraláku.  

Dívání na televizi.  

Zahrál jsem si, protože pršelo.  

Šla jsem si lehnout a spát.  

 

Jaké je čekání na výsledky zkoušek? 

Úplně hrozné, protože nevím, jestli na té škole jsem přijata. 

Přijde mi, že je to skoro stejně stresující jako před přijímačkama. 

Hrozné, hlavně mi bude líto, když se nedostanu na školu, kde jsem psala přijímačky, 

neboť jsem tam poznala super holky a na druhé škole nikoho neznám. 

Hrozné, jsem strašně napjatý. 

Našel jsem si odpovědi. Teď jen čekám na oficiální výsledky na stránkách školy. 

Strašné. Ještě když se dovídáte, že to máte totálně blbě. Ale ať už to dopadne jakkoliv, 

hlavně ať už to je pryč. 

Už si hledám další školy :)), takže zábavné. 

Jsem nervózní, jak to dopadne. 

Vůbec nevím, nechci vůbec vědět body z matematiky.  

Jsem hodně nervózní, už se těším, ale zároveň to nechci vědět.  

 

 

Co se děje ve škole? 

V tuto dobu se dozvídáme nové věci a taky je prožíváme. A o těchto věcech si rodiče 

budou povídat na třídních schůzkách. Většinou děti na třídní schůzky nechodí, tak moc 

nevím, o čem si tam rodiče povídají, ale mám své teorie. Těch teorií je trošku víc, některé 

nereálné a některé reálné, ale zajímavější jsou ty nereálné. Jako první mě napadlo, že 

tam možná řeší naše skříňky, protože jsem dostala zprávu od našeho učitele, ve které 

stálo, že máme v šatnách tři skříňky od mých spolužáků, které nejsou otevřené a taky 

nemají náhradní klíče. Tak mě napadlo, že rodiče řeší ty skříňky. Možná ty skříňky spolu 

souvisí a někdo se snaží v nich probudit další život, protože nepořádek, který tam občas 

bývá, by mohl být i toxický. Jsem si jistá, že zrovna tohle tam neřeší, ale příklad to byl 

dobrý, teda aspoň pro mě. A jsme u konce tohoto článku. Moji teorii jste si přečetli a 

teď si běžte dočíst časopis. 

Tereza Jašková 8. A 

 



Příběhy na vyjmenovaná slova vymýšlela 3. B 
 

Co se děje v lese 

Jednou v lese na pasece stál vysoký strom. V jeho dutině spal výr. Jednou se výr vydal 

na lov. Lítal si po lese a uslyšel výt vlky. V lese taky slyšel neobvyklý povyk. Mávl 

svými výřími křídly a doletěl k vydrám, které výskaly radostí, protože se jim narodilo 

mládě. Bylo to takové vyžle, které si zvykalo na život v lese. Učilo se lovit a žvýkat 

ryby. A jak plynule roky, vydří mládě rostlo a výr stárl. Jednoho dne byla taková výheň, 

že výr i vydry zahynuli.  

Eliška Bajánková 

 

 



Můj kamarád jel do lesa poblíž Vyškova, který byl plný vyder a výrů. Kamarád je jako 

vyžle a bylo mu horko, ale při cestě si výskal. Zapomněl jsem říct, že tam bylo jako ve 

výhni. Byl tam vysoký strom, kde kamarád žvýkal žvýkačky. To byl jeho zlozvyk. Aby 

si odvykl zlozvyku, dva dny nežvýkal žvýkačky. Nedělal z toho žádný povyk. Pak se 

zase vrátil jako obvykle do Vyškova.  

Jonáš Sekyra 

.  

Výlet do Prahy 

S rodinou jsme byli na výletě. Byli jsme na Vyšehradě. Vyšehrad je historické místo. 

Prahou protéká Vltava. Po Vltavě jsme pluli na lodi, ale vydry jsme neviděli. Potom 

jsme šli pěšky na Petřín. Milý jsme žízeň, protože tam byla velká výheň. Petřín je vysoká 

rozhledna. Z rozhledny byl krásný výhled na celou Prahu. Kdy jsme vyšli nahoru, výskal 

jsem radostí. Rodiče jsou zvyklí na výšky. Potom jsme šli na jídlo a museli ho rozžvýkat.  

Marek Pavlát  

 

Na naše město jsme si museli zvykat. Poblíž lesa je město Vyškov. U lesa roste vysoký 

strom. Na stromě sedí výr. Vedle teče potůček a u něj žijí vydry. V lese se chováme 

slušně, neděláme cavyky a taky nesmíme řvát jako zvířata. Na výlet do přírody si bereme 

svačinu i žvýkačky, které budeme žvýkat. Moje spolužačka je hubená jako vyžle. Na 

kraji lesa si uděláme ohýnek, abychom mohli opékat špekáčky u ohně. Je nám horko 

jako ve výhni.  

David Babczynski 

 

ZOO 

Vy jste byli v ZOO? Byli jsme v ZOO Vyškov. Viděli jsme tam výra. Seděl na vysokém 

stromě vedle sovy. Děti výskaly radostí, že viděly vydru.  Plavala ve vodě. Byla hubená 

jako vyžle. Největší povyk byl u opic. Pořád žvýkaly banány a pomeranče. Všude bylo 

horko jako ve výhni. Taky jsme slyšeli řvát lvy a výt vlky. Slon si musel zvyknout na 

novou sprchu. U výjezdu byl skákací hrad.  

David Kovařík  

 

Vyprávění na vyjmenovaná slova podle 6. B 

Byla jednou jedna Litomyšl, ve které vzlykal v bytě lysý Zbyšek a byl vyžle. Lýtko měl 

pokousané od myši. Brzy mu pokousala i jazyk. Ta myš byla vysoká asi jeden metr. 

Chtěl jet do nemocnice v Ruzyni za doktorem Přibyslavem Sýkorou. Ten doktor byl 

pyšný na svou bystrou vydru, která mu předžvýkávala sýr. Když dojel Zbyšek do 

Ruzyně, zjistil, že lýtko a jazyk má pokousané od sysla. Doktor mu řekl, ať bydlí v lese 

s výrem a sýčkem. 

Terka a Viki 

 

Byl jeden farmář a ten měl statek u mlýna a choval tam spoustu zvířat. Měl kobyly, 

býky, kteří špatně slyšeli, dále měl myši a hmyz, ten nosil farmářovi pyl. To není ale 

vše! Dále choval hlemýždě, netopýry, slepýše a také sýkorky, sysly, sýčky, vydry a výry. 

Ti se často pýřili. 

Jednou přijel jeho syn z Litomyšle, byl hodně bystrý, rád pěstoval byliny, vždy 

farmářovi dovezl sýr. U farmáře smýkal, dmýchal, ale často se tam nachomýtl, dokonce 



jednou mu vydra snědla jazyk. No jo, musel si zvyknout. Farmář mu za pomoc dával 

žvýkačky a sýry, protože je rád žvýkal. Poslední den, kdy byl syn u farmáře, šel si 

pohladit dobytek a farmář ho odvezl do Ruzyně. 

Amálie B. 

 

Brzy bude obyvatel bydlet v novém bytě. Bere s sebou svého mazlíčka býka. Jeho byt 

je v Přibyslavi. Má problémy s lýtkem, proto je bystrý, a proto nemůže stěhovat nábytek. 

A tak si sedl a začal žvýkat svůj sýr a k němu si sedl jeho syn. A ten držel hlemýždě. 

Povídá: "Pojedeme na lyže?" 

"Nepojedeme, je výheň a všude je hmyz." A najednou se začalo blýskat. Tatínek řekl: 

"Musíme to vysmýkat ven!" Ale bohužel stěhováci vysypali nádobí! A to se rozbilo a 

začalo se třpytit na chodníku. 

David a Ondra 

 

Jednoho dne byl světem svět a vysoký syn začal výt na měsíc jako výr. A netopýr 

nemohl spát. Proto vzal pytel se syrovým sýrem a vydal se do města, které se nazývalo 

Ruzyně. A protože mu obyvatelé z Přibyslavi říkali, že smrdí, tak se šel umýt. Pak přišel 

sýček a řekl mu, že ho za ten pytel umyje. Netopýr přemýšlel a na pomoc si zavolal 

hmyzího krále hlemýždě. Poté přišla myš a ta netopýrovi řekla, že v Litomyšli to má 

levnější a vysoký syn už nevyje. A tak se netopýr vrátil a žil šťastně až do smrti. 

Adam a Martin S. 

 

Jak jsme jeli do Prahy 

Brzy ráno jsme vyšli na autobus a jeli jsme do Prahy. Po chvíli nám donesli horký 

bylinkový čaj a Danča si spálila jazyk. Celou cestu nás otravoval hmyz. A protože jsme 

měli hlad, tak jsme si daly smažený sýr, donesl nám ho vysoký pán. Jeli jsme kolem 

kobyl, býků a různého dobytka. Po cestě jsme viděly větrný mlýn. Zastavily jsme se 

mezi Litomyšlí a Přibyslaví na jídlo, které bylo prasečí lýtko. A po cestě jsme si daly 

žvýkačku. Pak jsme dorazili do cíle a šli jsme se podívat na letiště, které se nazývalo 

Ruzyně. 

Danča a Kája 

 

 

Konec roku už je (skoro) za dveřmi a někteří se už těší do školy… 

 

Na co se těší žáci 1. A do 2. třídy? 

Ondra Řezníček: na geometrii - kružítko, 

plavání a knihovnu, kamarády 

Matěj Ďuraš: na matematiku - násobení, 

psaní, knihovnu, tělocvik a plavání  

Martin Špaček: na kamarády a knihovnu 

Eda Zahradník: na pracovní činnosti - 

stříhání a plavání  

Dan Kysilka: na geometrii, český jazyk, 

pracovní činnosti a kamarády 

Ta Tri Dat: matematika a český jazyk  



Adéla Vičanová: výtvarná výchova a na kamarády 

Markéta Magnusková:  na výtvarnou výchovu, malované čtení 

Kamila Uhlářová: na výtvarnou výchovu, písanku a kamarády 

Barbora Kovaříková: na kamarády, hudebku  

Gabka Dyszkiewiczová: na knihovnu, čtení, na písanku, plavání a kamarády  

 

 

Třeťáky čeká tradiční stěhování zpět na velkou Tyršovku. Jak se těší 3. C? 

❖ Já se netěším na velkou Tyršovku, protože tam je klasický zvonek. Na malé Tyršovce 

je větší klid a lepší zvonek. Na velké Tyršovce je lepší to, že se tam setkám s naší 

minulou vychovatelkou a paní učitelkou. Na téhle malé Tyršovce jsou hrozné 

šatny,  protože malá Tyršovka byla věznice. Madla Mužíková 3. C  

❖ Těším se docela hodně, protože tam budu mít kamarádky. Bude mi chybět zvonění 

na malé Tyršovce, paní vychovatelka a klid, nebude mi 

chybět šatna. Těším se, protože tam je velká tělocvična a 

nemusíme přecházet na obědy. Aneta Zrůstová  

❖ Moc se netěším, protože se mi to tu líbilo, je tu hezké 

zvonění a ticho. Bude mi ale chybět klavír. Ale na velkou 

školu se přece jenom těším, že nemusíme přecházet na 

obědy. Jsou tam také lepší šatny a skříň. Jsem tu ráda, je 

to tu boží. Andrea Bartoňová  

❖ Já se strašně těším, že na velké budově budu potkávat děti ze všech ročníků. A taky 

všechny učitele. Ale bude mi chybět to ticho, protože na velké budově bude strašný křik. 

Ale alespoň nebudeme přecházet furt na obědy, tam to budeme mít na jedné budově. 

Doufám, že budeme mít klavír, protože na malé budově jsme měli klavír. Těším se tam, 

ale bude mi to tu trochu chybět. Barbora Baláčová  

❖ Těším se na velkou budovu, protože tam bude lepší zvonění a více dětí. Těším se, 

protože budeme mít novou třídu. Bude mi moc chybět paní učitelka Pivcová. Nebudou 

mi chybět ty šatny a záchody. Taky se moc těším na kamarády a spoustu zábavy. A moc 

se těším na rozcvičku ráno po schodech. Hana Wasilová 

❖ Do 4. třídy se těším středně. Protože je tam více hluku a protože tam je normální 

zvonění. A už vůbec se netěším na dlouhé fronty na oběd. Ale těším se na to, že tam už 

budou všichni z naší třídy. Chybět mi bude asi všechno, ale nebudou mi chybět 

radiátory, které vůbec netopí. Anna Slabá  

 

 

Jak se 5. C těší do 6. třídy?  

❖ Netěším se, protože nebudeme mít paní učitelku Annu Vašíčkovou. Těším se na 

sportovky a přírodopis. Týnka Langerová. 

❖ Docela se těším na nové předměty, například fyziku a přírodopis Natálie Ivanová  

❖ Do šesté třídy se docela těším na technické výchovy a na sportovky. Viktor Petr  

❖ Bude to pro mě super pocit, že jsem o jeden stupínek výš. Ale bude se mi stýskat po 

Klárce a po paní učitelce. Patricie Žáčková  

❖ Do 6. třídy se moc těším. Budou tam nové předměty a hlavně noví spolužáci. Dál se 

těším na volitelné předměty, třeba na dílny, nebo na sportovky. Jakub Chovanec 

❖ Do 6. třídy se docela těším, bude tam více předmětů, třeba fyzika a na tu se nejvíc 



těším. Dominik Čupa  

❖ Do 6. třídy se těším ze sta procent jenom 10 %. Tomáš Babinec 

❖ Těším se, ale trochu se nám asi rozpadne kolektiv, protože někteří z nás jdou na 

gympl, ale já jim to přeji. Klára Jalůvková  

❖ Hodně moc se těším hlavně na technické činnosti. Jirka Mičulek  

 

Co od 6. třídy očekávám? 

❖ Bude víc učení. Přibudou noví žáci. Budu mít horší známky. P.S: dělám zkoušky na 

gymnázium, tak uvidíme. Týnka Langerová  

❖ Očekávám, že 6. třída bude mnohem těžší než 5. třída. Natálie Ivanová  

❖ Očekávám, že z naší třídy někdo odejde a někdo přijde. Viktor Petr  

❖ Očekávám, že bude konečně v 6. třídě přírodověda, protože tam budeme dělat 

s mikroskopy a moc se těším. Patricie Žáčková  

❖ Od 6. třídy očekávám víc práce a víc vyučovacích 

hodin. Jakub Chovanec 

❖ Od 6. třídy očekávám, že tam bude těžší učení, ale 

zase se těším na nové spolužáky. Těším se i na novou 

paní učitelku. Dominik Čupa  

❖ Očekávám, že bude více učiva a že bude těžší než 

v páté třídě. Očekávám, že bude více úkolů. Filip 

Popelář 

❖ Jsem zvědavá, kdo odejde na gympl nebo k nám třeba přibude. Potom bych chtěla 

vědět, koho budeme mít za učitele nebo učitelku. Tereza Balážová  

❖ Tak v 6. třídě bude všechno těžší a jsem zvědavá, jak mi to půjde. V té šesté třídě asi 

začne dvojičkování a budeme se jinak chovat. Klára Jalůvková  

 

Jak se těšíš na prázdniny a co plánuješ? Otázky pro 2. B 

- Plánuji příjezd do Bešeňové. S mamkou budeme chodit do aquaparku. Kryštof Jiskra  

- Těším se na moje narozeniny. Štěpán Pala 

- Chci jet na tobogány a chci jet na dovolenou někde k moři, třeba do Ruska. A hlavně 

chci skákat do bazénu s Erikem a Štěpánem. Ondra Holub 

- Hodně se těším, budu hodně venku a budu si hrát se 

sestrou. Doufám, že budeme chodit na procházky. Daniel 

Klauda  

- Chci stavět dům u stromu v kopci. Lukáš Loboda  

- Že k nám přijede děda a babička a půjdeme na bazén. 

Lily Hilšerová. 

- Těším se na prázdniny, můžu být dlouho venku 

s kamarády. Můžu být dlouho vzbuzený. Pojedeme na 

Slovensko. Daniel Řehák  

- Těším se hodně a pojedeme na Moravu. A užiji si 

zábavu. Elenka Orkáčová 

- Těším se na prázdniny, pojedeme do Tatralandie, můžu být dlouho na mobilu i na 

počítači. Erik Gajdůšek 

- Budu chodit ke kamarádům a budu chodit do bazénu. Tadeáš Ondrejka  

- Těším se na prázdniny a pojedu na tábor. Danča Zimová 



Jaký bude rozdíl v denním režimu mezi výukou doma a prázdninami? 

Nebudu spěchat do školy a odpočinu si od hluku. Tadeáš Ondrejka  

Nebudu se muset učit. Erik Gajdůšek  

Konečně se nebudu učit a budu moct chodit všude možně. Budu moct jezdit za hranice 

a venku nebudu muset mít roušku. A nebudu muset stávat v 6:10 a bude se mi stýskat 

po mé paní učitelce z druhé třídy. Doufám, že o letních prázdninách koronavirus odejde. 

Elenka Orkáčová 

Nebudu se učit. Můžu vstávat pozdě. Je mi líto, že nebudu mít naši paní učitelku. Budu 

chodit na bazén. Danča Zimová  

Byli jsme doma a učili jsme se a o prázdninách budeme 

doma a nebudeme se učit. Teď budu vstávat pozdě. 

Budu chodit, kam chci. Budu chodit do bazénu. Lily 

Hilšerová  

Budu s bratrancem, chci postavit lanovku. Lukáš 

Loboda 

O prázdninách se nemusíme učit, bude teplo a budeme více venku. Daniel Klauda  

Doma jsme neměli čas na spaní. Těším se, až pojedeme do Ostravy na bazén. Štěpán 

Pala  

 

Se kterou pohádkovou (filmovou) postavou bych chtěl prožít kus prázdnin? 6. B 

S Gandalfem, protože, umí čarovat, tak by mi přičaroval novou motorku, a přičaroval 

by mi nový dům a mohl by odstranit koronavirus kouzlením. Teleportovali bychom se 

do Egyptu nebo na měsíc a jezdili bychom tam na kolech. Mirek 

 

S Locikou, protože bych chtěla mít dlouhé vlasy. Anička 

 

Nejspíš asi s Betty, Veronicou, Archiem a Jugheadem ze seriálu Riverdale. Je to můj 

oblíbený seriál, a tak bych chtěla zažít, jaké to je být přímo s těmi postavami. Těch 

postav je samozřejmě víc, ale tohle jsou ty hlavní. Amálie Ella  

  

Se Šmouly, protože jsou hodní. Martin V. 

  

O prázdninách bych se chtěla setkat s Maxipsem Fíkem. Protože je to pes a mohl by mě 

nosit, kam bych chtěla, je velký. A určitě by s ním byla sranda. Viki 

 

Prázdniny bych rád strávil s Gregem Hefleym z Deníku malého poseroutky, protože 

s Gregem je vždycky legrace a má spoustu zážitků. Jeli bychom na tábor, jezdili bychom 

na kole a pořádali bychom nějaké výlety. Vojta Š. 

 

Doctor Strange – protože umí zastavit čas, umí vytvořit portál, kterým můžu projít 

kamkoli. Mohl bych s ním létat. Má spoustu schopností, se kterými bychom mohli 

podniknout spoustu věcí. Mohl by mě vždy zachránit. Oliver 

 

Chtěl bych se setkat s Tomem Holandem (Spiderman Peter Parker). Hraje v Avengers a 

je tam jeden z nejlepších.  Sleduju ho i na instagramu a dává tam dobré fotky.  

Martin S. 



S Krtečkem, protože mě zatáhne pod zem a můžu se podívat, jak to tam vypadá. Dost 

by mě to zajímalo. Kája 

 

S Bezzubkou (Jak vycvičit draka) - protože bych se s ním zabavila, ale rodina by to 

nedovolila. Danča 

 

S Iron Manem. Tom  

 

Rád bych prožil prázdniny s Harry Potterem. Líbí se mi tento film a 

zajímalo by mě, jaké to je v Bradavicích. Taky bych si rád zakouzlil.   

 Ondra 

 

Mabel Pines. Proto, že má vystřelovací hák. Radim 

 

Kus prázdnin bych chtěla prožít s Harry Potterem, protože bych se 

chtěla naučit kouzlit. Kača 

 

Dlouho jsem přemýšlel, s jakou pohádkovou postavou bych chtěl strávit prázdniny. 

Přišel jsem na to, že nejlepší by bylo, kdyby se moje koloběžka stala kouzelnou. Každý 

den bychom doletěli do jiného skateparku, tam bychom si povídali, které triky budeme 

dělat a skákali bychom a skákali...... Matěj 

 

Spiderman. Protože je super. Má dobré vtipy. Je zábavný a není dospělý. Vojta S. 

 

S Thorem, protože je to polobůh, vzal by mě, kam bych chtěl.  David 

 

S vílou Amálkou, protože bych mohla být v lese a na louce. Nemusela bych nosit roušku. 

Bylo by léto. Terka 

 

Scooby-Doo protože je strašpytel, řeší záhady, má rád jídlo stejně jako já. Rád se vozí 

autem, má rád slunce, vodu. O prázdninách by s ním mohla být veliká sranda. Hlavně 

při večerním stanování, protože by se furt bál a nemohl spát. Roman 

 

Mickey Mouse, chtěla bych se podívat do Mickey klubíku. Amálie B. 

 

S Rickem ze seriálu Rick a Morty. Protože je to vědec, takže by mi udělal robota, co by 

mi dělal za mě úkoly. Chodil bych s ním do jiných dimenzí, kde jsem bohatý, půjčil 

bych si pár peněz. Zašel bych do dimenze, kde vyšla celá 4. série Ricka a Mortyho. 

A koupil bych si hry za ty peníze, co jsem si půjčil a dal bych to do speciální virtuální 

reality, co byla v Rickovi a Mortyho a hrál bych.  Adam 

 

 

6. C 

Chtěl bych strávit kus prázdnin s Jackie Chanem, protože se mi líbí, že to je akční film 

a že Jackie Chan bojuje za spravedlnost. Líbí se mi to, že vždy chytí nebo zabije ty 

špatné. Daniel 



Já bych chtěla prožít prázdniny s koněm Vichrem. Je to film, kde je hlavní postavou 

Vichr. Vichr je moc zábavný a milý. Chtěla bych se na něm projet a hlavně si užívat.   

 Sára 

 

Se skřítkem Racochejlem, protože bych se chtěla podívat do jeho chaloupky. A chtěla 

bych s ním prožít chvilku jeho život. Andrea 

 

Millie Bobby Brown. Je to moje nejoblíbenější herečka a hrála v seriálu, který je známý 

po celém světě. Stranger things. Je mi moc sympatická a mám ji ráda.  Natálie 

 

Já bych se chtěla setkat s Ariel. Konečně bych si pořádně zaplavala a 

vyzkoušela bych si být mořskou pannou.  Beáta 

 

Nejspíš s postavou jménem Eleven ze seriálů Stranger Things, 

protože mi přijde strašně sympatická a zábavná a má také schopnosti, 

takže bychom mohly dělat různé věci. Akorát bych se musela víc 

naučit anglicky. :-) Tereza 

 

Rey ze Star Wars. Baví mě její styl. Je milá a hodná. Chtěl bych s ní strávit kus prázdnin. 

 Filip 

 

S Iron Manem, protože je to moje nejoblíbenější postava z filmu Avengers, který mě 

hodně baví, protože je sci-fi. Chtěl bych sním strávit prázdniny, protože má železný 

oblek, který umí lítat a je tak bohatý, že by nakrmil celou Afriku.  Kryštof 

 

Kus prázdnin bych chtěl prožít jako čert, mám rád teplo a chtěl bych se potkat s dalšíma 

čertama.  Dominik 

 

S oslíkem, protože je s ním zábava.  Marek 

 

Možná, že bych chtěl strávit prázdniny s Harrym Potterem, protože by mne mohl naučit 

nějaké kouzla. Mohli bychom se přemisťovat na různá místa. Třeba by mne vzal na 

světový pohár ve Famfrpálu. Vyzkoušet si lítat na koštěti by se mi fakt líbilo.  Jan O. 

 

Kus prázdnin bych chtěl prožít s Wonkem z filmu Karlík a továrna na čokoládu. Líbilo 

se mi, že vlastnil továrnu na čokoládu, kterou mám hodně rád. A proto si myslím, že po 

celou dobu prázdnin bych měl dostatek čokolády.  Lukáš 

 

Já opravdu nevím, s kterou postavou. Všem bych stejně překážel při práci. Ale kdyby to 

bylo i ze seriálu, tak bych chtěl prožít kus prázdnin s Tari ze seriálu Meta Runner. Je to 

hlavní představitelka seriálu a v budoucnosti, kde se seriál odehrává, se vše točí kolem 

hraní her na počítači a konzolích a e-sportu, lidé si tím vydělávají. Tari je trochu 

speciální případ, nejen, že patří do jisté skupiny meta runneru (profesionální hráči 

s robotickou paží pro lepší a výhodnější hraní), ale zároveň je taky experiment projectu 

blue, který se snažil o to, aby lidé mohli vstupovat do her, a to Tari umí. Myslím, že 

bych si to s Tari užil. Šimon 



Oslík ze Shreka. Chtěl bych s ním strávit prázdniny, protože je srandovní a určitě 

bychom vymysleli pár hloupostí. Určitě bychom se smáli celé prázdniny a rychle by 

nám to uteklo.  Jan B. 

 

 

7. A 

Asi se Spongebobem, protože já a moje kamarádky máme Spongeboba hrozně rády a 

teď, když se otevřelo kino, čekáme, až se budeme moct podívat na Spongeboba ve filmu. 

Rozálie P. 

 

Prázdniny bych chtěla prožít se Šmouly a poznat, jak žijí, a chtěla bych žít v jejich 

vesnici. Sofie 

 

Clayne Crawford (Martin Riggs), je to můj nejoblíbenější herec a zajímalo by mě, jak 

se točí (točila) Smrtonostná zbraň :) apod. Hanka 

 

Vybral bych si Iron Mana. Létali bychom spolu po městě, ale i po lesích. Spolu bychom 

bojovali se zločinem a zachraňovali lidi. A ve volném čase bychom si zaletěli 

soukromou stíhačkou k moři nebo někam na super pizzu. Možná bychom spolu 

vynalezli i novou zbraň proti covidu :-) David 

 

Asi bych chtěla prožít kus prázdnin s kouzelným džinem, aby mi mohl splnit nějaké 

přání. Linda 

 

Prázdniny bych chtěla prožít s Millie Bobby Brown. Sice je to zahraniční herečka, takže 

bychom si asi nerozuměly, ale mám ji fakt moc ráda. Podle mě je to ta nejlepší herečka. 

Nikola 

 

Chtěla bych kus prázdnin prožít s Harrym Potterem, protože se chci proletět na 

kouzelném koštěti a zahrát si famfrpál :D Natálie 

 

Jakub Vágner, protože je světoznámý rybář. Dan 

 

Kus svých prázdnin bych chtěl prožít s postavami Pata a 

Mata. Jejich příhody jsou srandovní. To, jak se snaží vše 

vyrobit, nebo opravit a nedaří se jim to. Nakonec to ale 

zvládnou. To jsem celý já. Tomáš 

 

Prázdniny bych chtěl prožít s Bartem Simpsonem, 

protože pořád vymýšlí nějaké kulišárny a byla by s ním 

určitě sranda. To bych se asi vůbec nenudil. Šimon 

 

(Filmová postava) Byl by to kapitán Jack Sparrow – chtěl bych se s ním plavit po 

mořích, zažívat s ním dobrodružství s piráty a objevovat tajemná místa se zakopanými 

poklady. Michael 

 



Nenapadá mě žádná filmová postava, s kterou bych chtěl strávit prázdniny víc než se 

svou rodinou. Spíš bych se bál, jaká je doopravdy a ne ve filmu. Jsem spokojen tak, jak 

to je. Jakub 

 

Když už bych si musela vybrat, tak asi s Harrym Potterem. Chtěla bych se kouknout do 

Bradavic, poznat postavy ze seriálu a skamarádit se s nimi. Chtěla bych si popovídat se 

skřítkem Dobbym a pomoct Harrymu a ostatním přemoct Voldemorta, taky bych se 

chtěla naučit nějaká kouzla, proletět se létajícím autem od Rona a taky na koštěti, zahrát 

si famfrpál nebo možná stačí jen fandit :) a také si zahrát ty velké šachy. Tohle všechno 

bych ráda zkusila a možná ještě něco víc. Náhodou prožít třeba cca týden či 2 takhle by 

vůbec nebylo špatné :D Adéla M. 

 

Nemohl jsem se rozhodnou, ale nakonec jsem si vybral Deadpoola. Zvolil jsem si ho 

nejen kvůli jeho schopnostem, ale především kvůli jeho smyslu pro humor. Filmy, ve 

kterých účinkuje, patří k mým nejoblíbenějším.  Tadeáš 

 

Já asi se žádnou, ale už teď trávím čas s krtečkem. Pokaždé, než jdu posekat zahradu, 

musím hráběmi rozhrabat krtince, abych nám nezničila sekačku. Darina 

 

Prázdniny bych chtěla prožít s nějakou postavou ze Stranger things, protože mi z tohoto 

seriálu a z videí, co natáčejí na YouTube přijdou vtipní a milí, chtěla bych je poznat, ale 

to se mi asi nesplní, protože jsou z Ameriky. Rozálie Š. 

 

Sice to není nikdo z pohádky ani filmu. Ale můj sen je se setkat se známou zpěvačkou 

Billie Eilish. Jezdila bych s ní po koncertech, protože její písničky jsou fakt BOŽÍÍÍ. 

Sarah 

 

Kus prázdnin bych chtěla prožít s Pipi Dlouhou Punčochou, protože má zajímavý život. 

Líbí se mi na ní, že má ráda zvířata. Taky hodně cestuje, má dobré kamarády, roztomilou 

opičku a je vtipná. Když se něco stane, nic si z toho nedělá a všechno hravě vyřeší. Líbí 

se mi její bezstarostný život. Vendula 

 

Asi bych chtěla prožít chvilku prázdnin s Andreou z filmu Ďábel nosí Pradu. Chtěla 

bych na chvíli s ní chodit do její práce, protože chci vědět, jaké to je, a taky vlastně pro 

zábavu. Andrea je normální žena, která myslím pracovala jako novinářka, ale potom šla 

pracovat do módního časopisu. Já bych chtěla prožít ty dny s ní, třeba bych se vžila do 

role Emily, která pracovala podobně jako Andrea. Sice by to nebylo lehké, ale chtěla 

bych tam být. Domlouvat schůzky s vlivnými lidmi, zúčastnit se módní přehlídky a nosit 

podobné oblečení jako všichni, co pracují v tom časopise, a reprezentovat ho. 

Adéla Z. 

 

 

Z historie školního časopisu Druhé patro 

Do časopisu psaly za 15 let stovky žáků. V každém období se našly výrazné osobnosti, 

jejichž nápady, pracovitost a schopnost psát o čemkoliv je odlišovaly od ostatních. 

Chtěli bychom je postupně představovat. 



Dnes představíme dvě novinářské osobnosti, které odvedly neuvěřitelný kus práce. 

Nechybělo jim to správné nadšení, dokázali psát zajímavě, jejich příspěvky se dobře 

četly. Byla to pohodová doba, chodili jsme na exkurze, vymýšleli soutěže, redaktoři 

mohli vyhrát auto v soutěži Psavec roku.  

Představujeme Nikolu Rekovou a Martina Ondryáše. 

 

 

Zdravím všechny Tyršovácké příznivce! Je to už spoustu, opravdu, spoustu let, 

co jsem navštěvovala Vaši školu a přispívala do 

Druhého patra. Pamatuji si, jako by to bylo dnes, 

když jsem šla se spolužačkou Danielkou za panem 

učitelem Ondryášem a zeptala se, jestli můžu do 

redaktorského kroužku také chodit. On nezaváhal a 

pověděl: „Proč ne.“ A bylo to. Navštěvovali jsme 

zajímavé exkurze, tvořili spoustu rozhovorů, psali 

nespočet článků, příběhů, další fůru jich přepisovali 

a pak časopis prodávali. Pokud mě paměť neklame, 

kroužek se konal každé úterý od 14 hodin, pod 

vedením skvělého p. Ondryáše a Křištofa. Články 

jsme psávali i v češtině, a to na „nesmrtelné“ volební 

lístky.  

Paradoxem je, že se ze mě stala učitelka a na 

stole mám články od svých třeťáčků do Obecních 

novin. Samozřejmě, že na volebních lístcích. ☺ Kdyby mi to tenkrát někdo řekl, 

uvěřitelnější by pro mě spíše bylo, že vyhraji ve sportce. Učím na základní škole 

v Trojanovicích, velmi mě to baví a mám ty nejlepší děti. ☺ Avšak i tak je učitelská 

profese náročná, a proto se snažím užívat volných chvil, co to jde. Jejich naprostou 

většinu trávím ve Frýdlantě nad Ostravicí. Už od dětství jsem s Frýdlantem spjata, 

protože na tamějším letišti létal můj děda a táta. Zde jsem si před 3 lety našla přítele. 

Mimo jiné je to také pilot, věnující se sportovnímu, bezmotorovému, létání. Takže 

pokud plánujete další rekonstrukci školy, opět Vám ji ze vzduchu s radostí vyfotím! 

Kromě času stráveném na letišti si ráda „čistím“ hlavu procházkami na Ondřejník a 

dalšími výlety. V lednu jsme se vrátili z úžasné vánoční dovolené na Kubě. Zpětně si 

říkám, jaké jsme měli štěstí nebo ne ☺, když se o pár týdnů později zavíraly hranice a 

události kolem koronaviru nabraly neočekávaný spád.   

Tahle školní „covidová“ doba je opravdu zvláštní. Nevím, nevím, zda bych ji 

chtěla na Tyršovce zažít. Na jednu stranu několik měsíců zavřená škola a žádné brzké 

vstávání (juhuu), ovšem na druhou tzv. „vzdálená výuka“. Upřímně si moc nedovedu 

představit, že bych na druhém stupni dostávala hromadu úkolů ze všech předmětů. 

Fyzika, chemie, matematika, přírodopis …  a všechno si musela sama nastudovat. 

U malých dětí, na prvním stupni, je to něco jiného. Těm pomáhají rodiče a především, 

učivo není tak náročné. Například moji třeťáci se za tu dobu naučili spoustu věcí (někteří 

se stále doma učí), třeba dělit se zbytkem. Teď to vše pořádně procvičujeme. Všechno 

má své pro a proti. Musím uznat, že to byla (a stále je) výzva. A výzvy jsou od toho, aby 

se přijímaly.  



Závěrem bych chtěla popřát všem žákům a pedagogům hodně sil a optimismu do 

nejhezčího měsíce školního roku!  

P.S. Všechna čísla Druhého patra mám schovaná a občas do nich nostalgicky 

nahlédnu ☺ 

Nikola Reková  

 

 

Chvíli mi trvalo spočítat, jak už je to dlouho od chvíle, co jsem z Tyršovky přešel na 

vyšší level, ale s největší pravděpodobností to bude dvanáct let. Jak jde čas (a jak se 

nošením rozpadala trička Druhého patra), ze základoškolních let mi zbyla spousta 

vzpomínek. Nejlepší jsou ale nepochybně spojené s Druhým patrem – ať už to byly 

nejrůznější soutěže jako třeba turnaj v piškvorkách nebo hodu vlaštovkou do dálky, 

exkurze po Frenštátě a okolí, nocování ve škole, nebo víkendové akce pro začínající 

redaktory, například soustředění v Ostravici.  

 Zkušenosti s psaním pro školní časopis mi pomáhají i dnes, kdy (ještě pořád) studuji na 

vysoké škole. Během vysokoškolského studia anglistiky (anglického jazyka a kultury 

anglicky mluvících zemí) je nejčastější formou zkoušky esej, nejčastěji v rozsahu 3–10 

stran. Myslím, že jsem v psaní celkem dobrý, což se mi potvrdilo i během mých 

studijních pobytů v Dánsku, Kanadě, na Novém Zélandu a v Norsku (narozdíl od české 

maturity, kde mé pisatelské umění ocenili trojkou). Myslím, že kdyby nebylo Druhého 

patra, měl bych to dnes o hodně těžší (pokud bych vůbec byl tam, kde jsem dnes). 

 Současnou situaci se zavřením škol zažívám z pozice studenta a zároveň ji sleduji 

i z pozice učitele a musím říct, že ji vnímám jako velmi složitou pro obě strany. Jako 

studentovi nám přesunuli všechnu výuku do online prostředí, se kterým někteří 

vyučující velmi neúspěšně bojují a některé předměty se tak prakticky vůbec 

nevyučovaly. Jako učitel zase vidím tu obtížnou stránku vytvoření něčeho, co v takovém 



rozsahu ještě na základních školách nebylo potřeba. Kdyby se to stalo během doby, kdy 

jsem byl na Tyršovce, asi bych to na prvních pár týdnů uvítal, ale pak by mi škola začala 

chybět. Nevím, jestli by mě to poznamenalo jako redaktora. Nejlepší články jsem psal 

vždy tehdy, když mě k nim někdo popoháněl, ale v tomhle bych zrovna já asi moc 

velkou změnu nepocítil :) 

Ze studijního pobytu v Norsku Martin Ondryáš 

 

 

Chcete soutěžit s naším časopisem? 

Dnešní úkol je určen těm, kteří si umí vymýšlet. Svou odpověď pošlete emailem do 

čtvrtka 18. června 2020 na adresu tyrsovackadoba@zstyrfren.cz 

Z došlých odpovědí vylosujeme jednoho majitele Zlaté přednostenky. 

 

Úkol pro tento týden: 

Už několik let si řidiči za poplatek mohou pořídit 

značku na přání. Základní podmínkou je 

kombinace písmen a číslic (alespoň jedna číslice 

tam musí být!). Nesmí tam být slova sprostá, 

hanlivá, prostě blbá. Napište, co byste si na značku 

nechali vypsat vy. Máte k dispozici 8 znaků 

(písmen nebo číslic), číslice musí být nejméně 

jedna... 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli, a těšíme se příští týden na shledanou na těchto 

stránkách. Za redakci Petr Ondryáš 

 

 

 

Tyršovácká doba covidová vychází v ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 

jako dočasný internetový týdeník. Dočasný znamená, že by měl vycházet po dobu 

zavření škol + 1 týden navíc. Kontakt na redakci: Tyrsovackadoba@zstyrfren.cz.  

Autorka loga Mgr. Pavla Novotná, členové redakce Mgr. Miroslava Vojnová a Mgr. 

Petr Ondryáš (zodpovědný vedoucí). Toto číslo bylo zveřejněno 13. června 2020. 
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