
 

 

 

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,  

toto číslo je dvanácté, řečeno slovníkem starší doby - tuctové. Pro ty mladé, odrostlé 

v sociálních sítích, jen na doplnění (než jim to řekne wikipedie): dvanáctka je důležité 

číslo, 12 měsíců je rok, 12. hodina půlí den, krychle má 12 hran, zvěrokruh má 

12 znamení, Beaufortova stupnice pro odhad rychlosti větrů má 12 stupňů, Ježíš měl 12 

apoštolů, na Olympu sedělo 12 hlavních bohů, jedna stopa má 12 palců a člověk by měl 

mít 12 párů žeber. A vy čtete předposlední Tyršováckou dobu covidovou s pořadovým 

číslem 12. Na dalších stránkách poznáte, že konec školy mlátí na dveře. O hlavní přání 

na prázdniny jsme požádali hejtmana Moravskoslezského kraje profesora Ivo Vondráka 

(to je ten, který na svém facebooku hlásí Frenštátu covidovou nulu). Celých deset stran 

jsme vyhradili přáním na prázdniny, vymýšleli je žáci prvního stupně i jejich učitelé. 

V tomto čísle časopisu se můžete dozvědět více o dalších tabulkách s názvy stromů 

v parku před gymnáziem i o tom, kdo má radost z toho, když hodně prší. Konec června 

je i dobou loučení, žáci devátých tříd vzpomínají na své „školní časy“. Dnes uvidíte 

i poslední fotografie z předávání Srdcí, která pomáhají. Takže jako vždy – POJĎME 

NA TO!!!  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Po přání pana hejtmana se vrátíme zpátky do školy. V úterním Novojičínském deníku 

byl otištěn z Tyršovácké doby covidové článek o školním sběru a byla tam i zajímavá 

anketa – co by žáci popřáli učitelům na prázdniny. Oslovili jsme některé třídy prvního 

stupně a aby to bylo vyvážené, psaly i paní učitelky, co by popřály žákům. 



 

 
 



 
 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



Končí další školní rok a budou se rozdávat vysvědčení. Sice trošku jinak, ale i to se 

počítá. To znamená, že když půjdeme příště do školy, už budeme o ročník výše. To by 

nebyla, tak strašná informace, když se zamyslíme jen nad tím, že se budeme učit těžší 

učivo. Jenže to pomyšlení na to, že jsme o krok blíže ke konci základní školy, je o dost 

horší, teda aspoň pro mě. A ta představa, že bych chodila do deváté třídy a tento rok 

jsem měla odejít, mě dost děsí. Takže jestli tohle čte nějaký deváťák, přeji hodně štěstí 

na střední. Teď už ale pryč od negativních zpráv, protože tu jsou i dobré informace, jako 

například, že budou prázdniny! Takže žádné učení ani domácí úkoly. Taky se pomalu 

zmírňují opatření ohledně koronaviru, a tak můžeme chodit třeba na koupaliště. Nebo 

že teď už tak moc neprší. A spoustu jiných zpráv. Ale teď se s vámi loučím a doufám, 

že si rozdávání vysvědčení užijete. Ahoj! 
Tereza Jašková 

 
Sbírka cedulek v parku Osvobození se opět rozrostla… 

Loni jsme za spolupráce pana školníka, p. uč. Ondryáše a žáků volitelného předmětu 

Historie a současnost vytvořili cedulky s názvy ke stromům v parku Osvobození před 

gymnáziem a střední průmyslovou školou. Naše sbírka sčítala 15 druhů stromů, některé 

známé, např. dub letní, smrk ztepilý, javor mléč, javor klen, borovice lesní, některé méně 

známé, jako např. zmarličník japonský, douglaska tisolistá, liliovník tulipánokvětý či 

platan javorolistý. Nyní jsme naši kolekci 

rozšířili o šest dalších druhů, mezi nimiž 

máme i keře – pěnišník a růži svraskalou. Na 

popisu se stejně jako předtím podílela žákyně 

9. B Kristýna Ivanová. Stromy v parku jsou 

důležitým místem pro hnízdění ptáků, 

úkrytem pro drobné savce a hlavně vytvářejí 

důležitý ekosystém ve středu města. Věřme, že 

se podaří zachovat stávající druhová 

rozmanitost stromů v parku a rozšířit ji o další 

zajímavé druhy. Park plní úlohu nejen rekreační a oddychovou, ale díky stromům je 



i producentem kyslíku, filtrem prachových částic, slouží k tlumení hluku, ovlivňuje 

i hospodaření s vodou atd. Věřím, že naše cedulky pomohou poznávat naše stromy a 

keře a že se naše sbírka v příštím školním roce zase rozroste. 
Alena Maňasová 

 
Jakou oslavu bych připravil na konec roku žákům, kdybych byl ředitelem školy? 

6. B 

• vzala bych je do jump parku 

• největší, mohli bychom běhat po škole  

• nemuseli by po prázdninách dva týdny do školy  

• rezervoval bych na jeden den aquapark 

• pronajal bych si halu a tam bych uspořádal párty 

• oslavu s bazénem a s hodně jídla. 

• dal bych hlasování a to, co by vyhrálo, tak by byla ta oslava 

• udělala bych nějaký program, kde budou součástí hry. 

• zábavní odpoledne 

• velkou zábavu, brambůrky, kino zdarma  

• šli bychom do restaurace na nějaké jídlo 

• no nějakou oslavu v tělocvičně, bonbóny a hry a jedno ředitelské volno na příští 

rok!!! 

• velkou, v tělocvičně 

• povolil bych jim si do školy vzít konzole, počítače a mobily a dal bych jim wifi 

• školní mejdan 

• oslava volného hraní, den předem by žáci dali na papírky hry, které by chtěli a 

top 3 hry bychom nainstalovali na počítače a bylo by volné hraní s kamarády. 

 

6. C 

• Každá třída, by měla ve své třídě párty. Byla by tam muzika, jídlo, pití a 

nakonec bychom si mohli zahrát nějaké hry, potom bychom přespali ve škole a 

ráno třeba tak kolem půl jedenácté bychom šli domů. 

• šli bychom do kina na nějaký film. 

• asi bych upekla obrovský dort 

• vzala bych je tam, kam by si vybrali, museli by si to odhlasovat (demokratická 

volba).  

• asi žádnou, žáci to oslaví sami.  

• každá třída by šla do aquaparku 

• takový „den otevřených dveří pro 

žáky“, aby vás tam naučili deváťaci 

kreslit, malovat, hrát hry na počítači, 

vymýšlet hry a tak dále… 

• laser game a pizzu 

• nějakou velkou party s hrami 

• žádnou 

• kdybych byl ředitelem školy, chtěl 

bych, aby si to děti oslavily samy 



nebo aby samy vymyslely, co by chtěly, aby se shodly na tom, co mají ony rády 

a ne my stará generace  

• paintball oslavu (vím, kde to zařídit) 

• všichni by se mohli podívat, jaké by to bylo ve vyšších třídách a také si 

zavzpomínat a jít do třeba 1. třídy 

• velkou pizzovou párty (švédský stůl) 

 

 

7. A 

• žádnou, spíš bych jim dala nějaký menší dárek 

• na oslavě by bylo obrovské ohniště na nádvoří školy a tam bychom spálili 

písemky se špatnými známkami, roušky a ti co špatné písemky nemají, by nosili 

dříví :-)  

• nějakou oslavu na konec koronaviru, že to učitelé i žáci zvládli, a k tomu nějaké 

soutěže 

• den ve škole, aby nezapomněli, jaké to je :) 

• těžko říct, každý má rád něco jiného, ale se 2. stupněm bych šla na youtubering 

:D 

• nějakou velkou hostinu a "párty" 

• dal bych jim do-rtu           

• vzal bych je do obrovského zábavního centra  

• dortovou válku. 

• koncert 

• pyžamovou party 

• zahradní oslavu se spoustou atrakcí a soutěží o ceny. 

 

 

Kdybyste měli někomu udělit Pochvalu za pomoc v době covidové, komu by to bylo 

a jak byste to udělení zdůvodnili (proč zrovna tato osoba)? 

 

8. A: 

❖ zdravotníkům – doktorům, sestřičkám, protože pomáhali druhým, i když měli ti lidé 

koronavirus 

❖ asi vám, že jste s námi přežil tuto dobu a vydával časopis 

❖ samozřejmě že doktorům a dalším, kteří byli nakaženým lidem blízko 

❖ Lukáš Zajíc, hodně pomáhal 

❖ asi rodina, že mi občas pomohli s úkolem 

❖ svou pochvalu bych udělila svojí mamce, protože mi dělala obědy 

❖ lukas zajic bo je borec 

❖ svým rodičům za to, že to s námi tak dlouho vydrželi 

 

6. A: 

❖ chtěl bych poděkovat všem učitelům a matkám za jejich trpělivost a odhodlání 

❖ mamce, protože vařila a pomáhala mi se školou 

❖ Káča pomáhala mi s úkolama a tak 



❖ Káča Horáková 

❖ Amča, tak se mnou chodila ven, a proto jsem se nenudila 

❖ udělila bych pochvalu rodině, protože mi pomohla 

❖ moje maminka!!! a i tatínek, fakt se snažili, ať je všechno skoro dobře a nechtěli, 

ani já ne, ať něco nemáme a jak říkala maminka, měla v tom někdy chaos 

❖ bylo by to doktorů a zdravotním sestřičkám, protože se obětovali v nejhorší době. 

 

 

 

Co považuji za svůj největší letošní úspěch? 

6. B 

❖ že budu mít asi na vysvědčení samé jedničky; na koloběžce jsem skočil double 

tailwhip; tři olympiády; že jsem přežil karanténu; že mám lepší známky; naučil jsem se 

vařit; zlepšení na florbale jako brankář pro dospělé; nemám žádný; asi to, že jsem 

v druhém pololetí nedostala žádnou 3, 4, 5; asi nejspíš zlepšení ve sportech; asi že jsem 

pomohla kamarádce; že jsem dosáhl vysokého levelu ve hrách; že žiju a nejsem 

nakažený. 

 

6. C 

❖ asi to, že kdyby letos bylo mistrovství České republiky v plavání, tak bych se tam 

dostala na své hlavní disciplíny. Ale kvůli této pandemii se letní MČR ruší.; stal jsem se 

zase velkým bráchou :-); že máme prázdniny tak dlouho; můj největší úspěch je asi to, 

že mám stejné a ne horší známky než na pololetí; asi v baletu jsem se zlepšila; zvládnout 

šestou třídu; celkem dobré známky; že jsem se hodně zlepšil ve fotbale; trik na frestyle 

kolobce bryflip; že jsem si zvládla změnit 2 dny před uzavřením známek 2 známky; 

zhubnul jsem a umístil jsem se v top 5 v Evropě ve hře. 

 

7. A 

❖ vytvořil jsem vlastní hru na počítači; ve škole nic moc, ale jinak že jsem 

reprezentovala frenštátský volejbal v Praze; že jsem se naučil na lyžáku lyžovat a že 

jsem celkem zvládl domácí výuku při covidu; nejspíš nic; že jsem se na tu školu úplně 

nevykašlala, a i přes to, že jsem nechtěla, tak jsem tomu to úsilí věnovala; že jsem školu 

zvládla skoro sama; že mám 1 z chování; asi to, že jsem se ještě z této doby nezbláznila; 

zlepšila jsem se ve fyzice; ještě jsem pořádně nespadl při skákání na koloběžce; chytil 

jsem rybu 55 cm; dostal jsem svůj vysněný tablet Samsung Galaxy Tab S6; ten teprve 

přijde :D; asi vše, ale hlavně učení; zlepšení známek; žádný moc velký úspěch nemám. 

Asi vyznamenání a že jsem úkoly zvládla udělat sama. 

 

 

Co deváťákům bude nejvíc chybět? 

Moje skříňka, chudák si musela vytrpět všechen nepořádek; umyvadlo; náš třídní 

kolektiv; Beskydy, protože to jsou skvělé kopce; tělocvik s paní učitelkou Grafovou; 

moje židle s pentagramem; okurka na zdi; skříň v naší třídě; školní jídelna :-(; kolektiv 

a zvyk na všechny lidi; ta bezstarostnost, chodby a šatny; tělocvik; nic.  

 

 



Jak oslavit přijetí na střední školu? 

Nikdy nic; oslavovat budu s mojí sestrou v kavárně, s rodinou a 

asi s každým, koho potkám, jestli se dostanu; půjdu nakupovat, 

slíbené zatím nic od rodičů nemám; ani nechtějte vědět; nenapíšu, 

s kamarády na chatě; zavoláme si s kamarádkou; zavolám si 

s Silvinkou; přijetí asi oslavím s rodinou a popřípadě s přáteli; 

s nejlepším kámošem půjdu ven a budeme poslouchat písničky 

o prázdninách; asi přijdu domů a budu to slavit s rodiči, pak se 

udělá telefonická konference a budou se všichni obvolávat, že to 

máme. 

 

Kdo vám bude nejvíce chybět, až opustíte základní školu a proč? 

Celá třída, protože 9 let života je prostě 9 let života! Pár lidí asi ano, protože už je to 

devět let; někteří spolužáci, kvůli dobrému kolektivu; všichni spolužáci, protože mezi 

námi bude minimálně 300 km a hranice mezi dvěma státy, protože půjdu na Slovensko; 

kámošky, protože jsme si dobře rozuměli, ale i některé učitelky mi budou chybět; pan 

učitel třídní Veřmiřovský, protože je hodný a pohledný učitel; někteří učitelé, učitelky 

a kamarádi, protože k nim mám vztah; některé učitelky, protože je s nimi prdel, hlavně 

s paní učitelkou Evou Pavlasovou a paní učitelkou Pustějovskou; jedna holka; nebude 

mi chybět nikdo, protože se svými kámoškama se uvidím; paní učitelka Pustějovská a 

učitel Veřmiřovský; určitě někteří učitelé, protože mají dobrý styl výuky a jinak třída 

ne; nevím. (9. B) 

 

Co budu dělat, až přijdu 30. června ze školy? 

Budu hrát na počítači, vždycky hraju tajně, teď to budu mít povoleno. 

Půjdu za babičkou na oběd. 

Zajdu si z domu na Ondřejník. 

Půjdu někam ven, daleko od školy, pak zajdu k babi na oběd a budu hrát hry. 

Ve středu zajdeme na oběd do pizzerie U Kumpána. 

Půjdu ven, zahraju si a půjdu spát. 

8. A 

 

Jaký bude první den prázdnin? 

6. B 

✓ půjdu se ke kamarádovi vykoupat se do bazénu  

✓ asi pojedu k babičce. 

✓ dobrý, pojedu s Terkou na tábor (myslím, že je 

první týden prázdnin) 

✓ velice velice velice super doufám 

✓ pohodový, budu se jen válet 

✓ teplý 

✓ nevím (do budoucnosti nevidím) 

✓ dobrý, protože nebudu muset dělat úkoly 

✓ nevím, možná budu doma, možná někde venku 

✓ budu s kamarádkou 

✓ bude to úleva 



6. C 

✓ super. Doufám, že si naši vezmou v práci dovolenou a uděláme si náš rodinný 

den. 

✓ budu dlouho spát. 

✓ bude radostný, protože přede mnou bude ještě 2 měsíce prázdnin 

✓ pro mě asi šťastný a zábavný. 

✓ budu si užívat s kamarádkama 

✓ super den, konečně se vyspím 

✓ nejlepší 

✓ vstanu o půl jedenácté, jedu na rampy, budu tam do půl deváté a na oběd si dám 

kebab a budu doufat, že nepřijedou rampáci 

✓ vstávání v 6 a pracování okolo domu. 

✓ bez úkolů, ale bude nuda no 

7. A 

✓ asi se budu radovat z toho, že mi skončily úkoly  

✓ prostě suprový, nechám se překvapit, co rodiče vymyslí 

✓ velmi spací 

✓ bude strašně super, protože jedeme na tábor 

✓ dobrý, budu na dovolené v Čechách 

✓ středa, polojasno 20–25 °C 

✓ bude super, protože mne mamka nepožene se jít učit. 

✓ chtěl bych jet na nějaký výlet  

✓ jako každý jiný 

✓ odpočinkový 

✓ to vůbec nevím, asi budu oslavovat konec „školy" :D 

 

 

Člověk (rád a často) zapomíná. Představte si, že se se svými spolužáky potkáte za 10 

let a budete vzpomínat na školní docházku. Řeč přijde i na dobu covidovou v osmé 

třídě. Čím přispějete do kolektivních vzpomínek? Tentokrát pro 8. A 

 

 

Dokončete myšlenku – To bylo tehdy, když… 

 

… jsme nemuseli do školy, měli jsme distanční výuku, byl vyhlášen nouzový stav. 

… jsme nechodili do školy a když už jsme došli, museli jsme mít roušku nebo 

náustenku, protože respirátor jsem neměl. 

… jsme seděli v lavicích a paní učitelka Pavlasová nám pustila kousek ze zpráv, kde se 

mluvilo o uzavření škol a polovina třídy byla ráda a ta druhá byla zase vyděšena, že 

budeme v karanténě. 

… jsem poprvé začal nosit roušku 

…média dělala z covidu třetí světovou a konec světa 

… vůbec netuším, já si podle mě nebudu nic pamatovat 

… jsme byli doma a bylo to super  

 

 



Jaká nejhorší činnost mě čeká o prázdninách? 

 

6. B 

▪ poslední týden, když se budu muset chystat do školy     

▪ hlídat si, abych nechodila spát moc pozdě. 

▪ obíraní borůvek, rybízu a švestek na zahradě     

▪ budu s nejhorší sestřenkou světa       

▪ nevím, možná budu asi umírat horkem. Ale taky mě 

nebaví dlouhé cesty autem nebo letadlem. 

▪ být zavřený doma, když je špatné počasí 

▪ snad žádná, já se těším na celé prázdniny; uklízet si 

pokoj; sekání trávy; vyklizení myčky a vysávání; učení 

slovíček do aj; věšet prádlo; pracování   

6. C 

▪ žádná, já si prázdniny užiju po svém, protože mám skvělé rodiče a ti mi 

umožňují mít krásné dětství a plnit si své sny.      

▪ nedobrovolné výlety s rodinou, na které bůhvíproč musím chodit   

▪ vstávání v 6 a dělání okolo domu.   

▪ nuda, když nebudou kamarádi moci hrát nebo jít ven. 

▪ preventivní prohlídka, být na zahradě; žádná, budu si je užívat na plno  

 

7. A 

▪ asi tréninky. Není to zas tak špatná činnost, ale nic jiného mě nenapadá   

▪ práce na zahradě asi, ale taková hrůza to není   

▪ činnost to asi úplně není, ale nejhorší bude přežít to horko   

▪ týden před školou, budu se učit brzo vstávat    

▪ příprava do školy a odjezdy z táborů :( 

▪ nevím, do budoucnosti nevidím   

▪ nejspíš uklízení; sekat trávu; úklid domácnosti 

▪ čekání na nový školní den 

 

8. A 

▪ asi nic, max. to, že budu dva týdny u mamky a dva u tatky  

▪ srovnáváním se s tím, že jdu do 9 třídy 

▪ čekají mě samé pěkné věci, není nic, na co bych se netěšila 

▪ uklízení; vysávání; asi práce na zahradě 

▪ vypnout pc 

 

 

Když prší… 

TRÁVA. Konečně začalo pršet, ještě před chvílí jsem byla suchá tráva a teď se ze mne 

stane zelená čerstvá plocha. Pokud mne někdo neposeká, můžu dorůst až do výšky 

jednoho metru, ale pořád jsou pro mne hrozbou ovce nebo jiná zvířata, protože těm déšť 

nevadí. Mohlo by pršet aspoň týden, abych byla připravená na možné období sucha. 

Filip Ošťádal 9. B 

 



POTOK. Kolem Frenštátu proudím už mnoho let. Obvykle mnou neteče moc vody, ale 

dnes začalo pršet, to znamená, že budu mít vody dost. Pokud ale bude pršet ještě pár 

dnů, budu se zvyšovat. To znamená, že budu moct zaplavit okolí. Nerad bych to dělal, 

ale nic s tím nemůžu dělat. Poté, co přestane pršet, se budu zase pomalinku snižovat 

a všechno bude jako dřív. Prudký déšť nemám rád, protože kvůli němu zaplavím okolí 

a živočichové pak jsou na mne naštvaní. Lukáš Trojek 9. B 

 

OKAP. Dobrý den, jsme okap a jsem rád, když někdy začne pršet. Voda pak ze mě 

spláchne všechen nepořádek, například prach, který lidem škodí. Déšť je velmi užitečný, 

protože vodu potřebují k životu všechny živé organismy. A navíc – při dešti vzniká 

krásná duha. Rostislav Ivan 9. B 

 

PTÁCI. Jsem ráda, že nemusím tak dlouho 

hledat místo, kde se v klidu můžu napít a 

vykoupat. To vše je opravdu úžasné, ale 

vážně mě štve, když zmoknu na kost 

pokaždé, když vyletím z hnízda. Byla bych 

ráda, kdyby se déšť už konečně umírnil a já 

se nemusela každou vteřinu bát o svá ptáčata 

kdesi pod okapy. Snad už se naučí létat. 

Kryštof Konečný 9. B 

 

ŽÍŽALA. Po několika dnech začalo pršet a voda nám začala zaplavovat chodbičky pod 

zemí, a proto jsme musely vylézt na povrch. Vždy, když přestane pršet, začneme jásat a 

začneme si vytvářet nové chodbičky a doufáme, že zase několik dnů nebude pršet. 

Pokaždé to ale vydrží jen pár hodin, popřípadě když máme štěstí, tak jeden den.  Kvůli 

tomu, že prší už několik dní, tak před vodou musíme utíkat i na povrch a tam čekáme, 

kdy konečně přestane pršet a my se budeme moci vrátit pod povrch. Jan Pavelka 9. B 

 

DEŠTNÍK. Já jsem deštník, někdy mě potřebují. Když prší, roztáhnou mě a schovají se. 

Pak doprší, já jsem mokrý a lidi mě schovají do skříně. Henry 9. B 

 

STROM. Dnes po dlouhé době začalo pršet. Když jsem ucítil na svém listí první kapky 

deště, byl jsem opravdu šťastný. My stromy potřebujeme hodně vody. Když ale několik 

dnů nezaprší, jsou to pro nás zlé časy. Půda je suchá a my trpíme těžkou dehydratací. 

Pro nás je voda zkrátka tak důležitá, jako pro ostatní, kteří ji k životu potřebují. Blbé je 

na tom, že si nemůžeme vybrat, kdy zrovna nadejde ten čas, kdy si můžeme v klidu říct, 

že máme splněný pitný režim. Kristýna Ivanová 9. B 

 

SENO. Včera byl krásný slunečný den. Bylo jsem posečené a pak jsem se sušilo. Čekalo 

jsem na to velmi dlouho. Jenže dnes prší. Prší na mne a já si připadám mokré a 

nepotřebné. Co teď bude farmář dělat s mokrým senem? Může mě tak akorát vyhodit, 

protože jsem mu k ničemu. Dobytek nebude mít co žrát. Mokré seno nikdo nepotřebuje. 

Musím zase čekat, až bude slunečný den. Eliška Martiňáková 9. B 

 

 



Déšť pohledem 5. C 

Když prší, tak se hrozně nudím, nemůžu jít ven a hrát fotbal. Když prší, tak jen hraju 

hry nebo se koukám na telefon.  Ale tento víkend byl jinačí. Pršelo a my jsme měli hrát 

turnaj z fotbalu. Čekali jsme, že nám trenéři napíšou nebo zavolají, že se turnaj nebude 

konat, ale oni nám napsali, že se hraje za každého počasí. V turnaji jsme skončili třetí a 

pak jsme jeli všichni mokří a promáčení domů. Po obědě jsme vyrazili do Ostravy 

nakupovat. Zážitkový víkend! 

Jakub Chovanec 5. C 

 

Když prší, tak jsem často doma a dívám se na televizi nebo si hraju. V sobotu jsem se 

šel podívat na zahradu, jestli je tam voda. Vody tam bylo fakt hodně a nejvíc jí bylo 

u sousedů. Ti mají na zahradě kanál a ten byl úplně rozvodněný. Viktor Petr 5. C 

 

Když prší a jdu ven, tak si vezmu 

holínky, pláštěnku, deštník a teplé 

oblečení, nejlépe nepromokavé. 

Když jsem byla tento víkend 

v Rakousku u bratranců, šli jsme se 

podívat na starý zámek, kde každý 

rok sídlí čápi. V půlce cesty nám 

začalo pršet. Měli jsme s sebou jen 

deštníky. Druhý den jsme jeli na 

Slovensko a šli přes řeku Moravu. 

A taky pršelo. Tina Langerová 5. C 

 

Když prší, dívám se na televizi, 

hraji na počítači, hrajeme společenské hry, ležíme, vytváříme něco, jíme. Dominik Čupa 

5. C 

 

Když prší, tak prší, venku je hnusné počasí. Déšť nám dělá hnusnou náladu. Jsme 

otrávení a nechce s námi třeba do obchodu. “Proč se ti nechce jít do obchodu?” zeptala 

se maminka a já jí na to odpověděla: “ Zaprvé prší tam, za druhé budu celá mokrá, za 

třetí nejsem z cukru, ale nechce se mi do deště.” Nakonec jsme s maminkou šly ke 

kamarádce a obě dvě jsme zmokly. Byly jsme od nohou až k hlavě celé mokré. Skoro 

celý týden pršelo. Patricie Žáčková 5. C  

 

Když prší, tak jsem často s babičkou nebo se ségrou, prostě s celou rodinou. Když prší, 

tak často spím nebo jsem někde zalezlá. Tereza Baláčová 5. C  

 

Když prší, skáčeme do kaluží. Taky jezdíme na kryté bazény, třeba do Velkých Losin. 

Nemůžu chodit s mojí novou kočičku Madi ven, protože nemá ráda vodu. Doma 

uklízíme, třídíme věci atd. 

Natálie Ivanová 5. C  

 

Jel jsem do Veřovic a potkal jsem v autobuse Samuela. Já a kámoš jsme byli 

u kámošového dědy a oni měli vyplavené sklepy. Jirka Mičulek 5. C  



Když prší, tak nemůžeme jít ven, protože je mokrá tráva a klouzalo by nám to. Taky by 

to v dešti nebyla moc zábava, protože bychom byli celí mokří. Na dešti je ale dobré, že 

se zalije zahrada, nějaké rostlinky povyrostou. Po dešti je vody plná řeka. Když prší, tak 

se dobře odpočívá. Klára Jalůvková 5. C 

 

Když prší a jsem u taťky, tak je většinou vytopený sklep. S kamarádem si pouštíme 

lodičky, které jsou vyrobeny z polystyrénu. Naplňují se řeky a rybníky. Čtu si knihu 

nebo se nudíme doma. Vařil jsem s taťkou oběd. U taťky jsem spotřeboval troje tepláky. 

Adam Horňáček 5. C 

 

 

Posledně se loučili se svými deváťáky učitelé, dnes se loučí žáci 

 

9. A: 

Naše cesta školou začala 1. září 2011, kdy jsme nastoupili do první třídy a poprvé jsme 

usedli do školních lavic. Moc jsme se těšili na nové kamarády a na paní učitelku 

Palionovou, která nás provedla prvními třemi ročníky a které tímto moc děkujeme. 

Tehdy jsme byli ještě vzorné děti – hodné, snaživé a zvídavé.  

Náš příběh začíná hlavně v 1. A, pro některé z nás ale i v 1. D a část započala školní 

docházku v trojanovické škole. Ze začátku jsme se všichni trošku rozkoukávali, ale 

rychle jsme si k sobě našli cestu a stal se z nás super kolektiv. V době, kdy nás již učila 

paní učitelka Mertová, jsme nebyli takoví beránci jako při nástupu do prvních tříd. 

Prováděli jsme všelijaké lumpárny a namočili jsme se do četných průšvihů. Ve čtvrté 

třídě počet našich vylomenin prudce narostl, protože k nám přišli noví kamarádi ze třídy 

3. D. Proto nyní děkujeme paní učitelce Mertové – provdané Povalové za velkou 

trpělivost. 



Při nástupu na II. stupeň několik našich spolužáků odešlo na gymnázium a na jejich 

místo k nám nastoupily v šesté třídě posily z Trojanovic. Naše chování se ještě zhoršilo, 

a navíc u nás začínala puberta. Ani se nedivíme, že nová třídní paní učitelka Taťána 

Grafová rozhodla, že nepojedeme na školní výlet. Byli jsme tenkrát hodně naštvaní, ale 

nutno podotknout, že jsme si to zasloužili a chápali jsme to. 

V sedmé a osmé třídě jsme si již uvědomovali, že nemůžeme dělat pořád takové 

průšvihy. Bylo to s námi o něco lepší, ale stejně jsme byli ta nejvíce ukecaná třída na 

celé škole. V sedmé třídě jsme jeli na lyžařský výcvik, který jsme si všichni moc užili a 

máme na něho opravdu nezapomenutelné vzpomínky. Skvělý byl i výlet do Malenovic 

s výšlapem na Lysou horu. V osmé třídě jsme si užili pár neskutečně nádherných dnů 

ve Velkých Karlovicích, kde to bylo moc fajn a nesmírně jsme si to i přes úmorné pěší 

túry užili. Byl to bohužel náš poslední výlet. Ale přesto bychom chtěli poděkovat za 

skvělé zážitky, které jsme mohli prožít, naší paní učitelce Grafové a také paní ředitelce 

Murasové, která se s námi těchto výletů také účastnila.  

Společnými silami jsme se dostali až do devátého ročníku, kdy jsme si již uvědomovali, 

že pro nás bude opravdu důležitý. Chování i náš prospěch jsme tedy brali vážně a začali 

jsme se chovat rozumněji. Od 12. března jsme však kvůli pandemii koronaviru museli 

zůstat doma a začali jsme se připravovat na zkoušky sami, pouze s možností online 

výuky. A tak bychom při této příležitosti chtěli poděkovat hlavně paní ředitelce 

Murasové a paní učitelce Pustějovské za konzultace a dobrou přípravu nejen na online 

hodinách, ale v posledních pár týdnech i naživo ve třídách. Přijímací zkoušky 

z matematiky a českého jazyka jsme díky tomu zvládli bez větších problémů. 

Čas se nachýlil a nám už zbývá jen znovu a naposled poděkovat všem našim vyučujícím, 

paní ředitelce, panu školníkovi a také ostatním pracovníkům školy za vstřícnost a 

pochopení. Přejeme do dalších let učitelům hodně štěstí a trpělivosti s dětmi a všem 

mladším žákům této školy pohodovou a zábavnou výuku. Doufáme, že na nás budete 

všichni v dobrém vzpomínat a nezapomenete na nás. No a poslední a nejdůležitější velké 

díky patří naší paní třídní učitelce Grafové za velkou trpělivost s námi. 

Nyní je před námi otevřená budoucnost a už je jen na nás, jakou si ji uděláme.  

Vaše 9. A. 

 

9. B 

Pamatuji si, jako by to bylo včera, když jsme přišli do první třídy a všichni jsme byli 

trošku vystrašení z těch velikých chodeb, šaten a těch všech lidí. Měli jsme respekt 

z tehdejších deváťáků. Vždy když jedni deváťáci odešli, další přišli a my mezitím rostli. 

Učitelé nás učili nové věci a občas s námi ztráceli nervy.  

Před deseti měsíci přišla řada na nás a myslím si, že mluvím za všechny, když řeknu, že 

si pandemie mohla vybrat příští rok. Odcházím, byly to tady krásné roky a i ti, kteří si 

to dnes nepřiznají, na ně budou vzpomínat s úsměvem na rtech. Naše poděkování patří 

speciálně paní učitelce Strakošové, paní učitelce Petrové a samozřejmě našemu milému 

panu učiteli Veřmiřovskému. Děkujeme všem učitelům, kteří to s námi nevzdali a snažili 

se nás něco naučit, všem paním uklízečkám za ty všechny vyčištěné lavice, panu 

školníkovi, protože rozbitých věcí bylo dost a paním kuchařkám za jejich pevné nervy, 

když jsme vraceli plné talíře jídla.  

Článek napsala Gabča Káňová za výrazného povzbuzování a nápovědy od Bereniky 

Jiskrové 



 

 

9. C 

Celá dlouhá devítiletá cesta začala pro většinu z nás 1. září 2011 ve třídě 1. C, pro 

některé pak ve třídě 1. D. Všichni jsme byli plní radosti a nadšení učit se prvním 

písmenkům a číslicím. Projít úspěšně celým prvním stupněm nám pomohly paní 

učitelky Helena Křištofová, Markéta Hrachovcová a také pan učitel Jaroslav Jurečka. 

Naučili nás pevným základům, aby na nich pak mohli učitelé na druhém stupni dále 

stavět, za což jim při této příležitosti děkujeme. První roky pro nás nebyly žádný tvrdý 

oříšek. Učení nás bavilo a snažili jsme se být nejlepší ve všech směrech. Čím jsme však 

byli starší, tím jsme byli ostřílenější. Ve čtvrté třídě se naše třída rozrostla o žáky z 3. 

D, postupem času jsme se všichni skamarádili a začali jsme dělat srandičky a menší 

lumpárny.  

Druhý stupeň byl pro nás velká změna: nejen že přibyly další dvě spolužačky, ale téměř 

každý předmět vyučoval jiný učitel, což pro nás bylo zpočátku docela nezvyklé. Naštěstí 

nám pomáhala vyrovnat se se všemi změnami a z toho pramenícími problémy naše nová 

třídní učitelka Eva Lípová. V naší třídě rozhodně nechyběl smích, bylo tu pořád plno 

legrace, ale postupem času k tomu přibyly i nějaké problémy. A možná díky společnému 

řešení našich průšvihů se z nás později stal semknutější kolektiv. Díky nim jsme se 

naučili více držet pospolu, pomáhat si a nežalovat na sebe každý prohřešek či klukovinu. 

Ale i když jsme nebyli žádní andílci a naše známky taky nebyly vždy nejlepší, najdou 

se mezi námi i žáci, kteří měli po celou dobu školní docházky samé jedničky, a to si 

zaslouží velkou pochvalu.  

V deváté třídě jsme si začali uvědomovat, že je to náš poslední společný rok. Někteří 

jsme byli poměrně nerozhodní a ještě po Vánocích jsme nevěděli, na jakou školu 



bychom chtěli. Učinit to velké životní rozhodnutí však zvládli všichni a ty, kteří se 

rozhodli pro střední školu s maturitou, čekala ještě poslední – nejtěžší zkouška v podobě 

přijímacích zkoušek, na které jsme se průběžně připravovali až do chvíle, kdy nás 

překvapil koronavirus. Začala nám netradiční distanční výuka. Někteří to brali jako plus, 

že doma mají více času na přípravu, a někteří zase jako mínus, protože potřebovali ještě 

nějaké učivo dovysvětlit. Nakonec jsme to s online výukou všechno zvládli a odcházíme 

na své vysněné obory.  

V tuto chvíli už máme všechen stres za sebou a devítiletou cestu na základní škole také. 

Stojíme tady a je nám líto, že odcházíme a už spolu nezažijeme společné chvíle 

o přestávkách a vyrušování v hodinách. Náš kolektiv se rozdělí a půjdeme každý svou 

cestou na novou školu a za novým kolektivem.  

Na závěr chceme vyjádřit poděkování všem učitelům za pevné nervy a velkou snahu nás 

něco pořádného naučit, paním kuchařkám, že nám celých devět let vařily, panu 

školníkovi za opravu několika zlomených židlí, laviček a za opravu křídla od tabule, 

které se nám nějak podařilo urvat... V neposlední řadě chceme také poděkovat paním 

uklízečkám, které se dokázaly vypořádat s každodenním nepořádkem v naší třídě.  

Nejdůležitější poděkování však patří hlavně naší paní učitele třídní, protože to s námi 

neměla vůbec, ale vůbec jednoduché. Často jsme ji neposlouchali a vytáčeli jsme ji svým 

chováním a následnými problémy, ale i přesto to s námi nevzdávala. Vždy nám 

pomáhala a ve všem nám vyšla vstříc. Proto bychom jí chtěli ještě jednou poděkovat za 

celé ty čtyři roky, kdy musela přetrpět naše pubertální nálady.  

Nakonec chceme popřát všem učitelům do dalších let hodně sil, pevné nervy, dobré 

zdraví a spokojenost při záslužné, ale náročné práci vzdělávat a vychovávat. Doufáme, 

že i přes všechny problémy, které jste s námi museli přetrpět, budete na nás vzpomínat 

v dobrém.  

Ještě jednou všem moc děkujeme a loučí se s vámi DEVÁTÁ CÉ! 



POZDRAV ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Milí žáci Tyršováci, 

naposledy v tomto neobvyklém pololetí školního roku 2020 mi dovolte malé ohlédnutí 

za naší společnou prací. 

Období Covid-19 bylo nečekané, šokující a pro všechny z nás velmi náročné po všech 

stránkách. Uzavřením školních bran s nadšeným jásáním a vidinou dalších prázdnin, jste 

bohužel byli ze dne na den nuceni potýkat se s řadou nových, nezvyklých, nepříjemných 

situací, spojených s nejistotou, stresem, strachem, obavami o sebe i své blízké. Nastala 

potřeba adaptovat se i na nový způsob výuky, samostudia, bez učitelů a kamarádů.  

Velmi jsem si uvědomovala obtížnost tohoto období, jak pro Vás žáky, rodiče, ale 

i pro učitele. Zvažovala jsem, jak na dálku mohu pomoci, a tak vznikla série soutěží 

i školní časopis pana učitele Petra Ondryáše, jehož prostřednictvím jsme Vám mohli být 

blíž. Snahou bylo pobavit, potěšit, sdílet aktuální témata, povzbudit a nastartovat zdroje 

zvládání. 
 

Úplně první soutěž, zacílená na snížení strachu 

z coronaviru, odstartovala zrození úžasných 

BOJOVNÍKŮ PROTI KORONAVIRU. Všichni hýří 

nápaditostí, kreativitou, nemusel by se za ně stydět 

žádný vynálezce. Není se čemu divit, že získali také 

velký obdiv, objevili se dokonce i v Novojičínském 

deníku. Kde, kdo by nám je mohl závidět. 
 

Po dodání odvahy k porazitelnosti viru jsme se 

pustili do prevence a ochranných pomůcek. Vypukla 

TYRŠOVÁCKÁ ROUŠKOMÁNIE a soutěž 

o nejlepší KORONAOHOZ TYRŠOVKY. Dlouho 

jsem se tak nenasmála, jako u vtipných převleků 

našich žáků a učitelů. Do dnes řada z Vás jistě netuší, 

kdo se za převleky skrývá.       

Když jsme zvládli prevenci a ochranu, bylo potřeba 

napovědět ostatním, jak zpět načerpat ztracenou 

energii. Podělili jsme se o naše osobní zdroje, 

COVID-POMOCNÍKY, UTAJENÉ HRDINY 

A OCENILI JEJICH UŽITEČNOST. Bylo velmi 

inspirující a obohacující poznat díky nim blíže i naše 

učitele.  
 

Krásnou tečkou na závěr bylo společné 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM HRDINŮM V PRVNÍ 

LINII, kteří v době krize léčili, pečovali, pomáhali 

a chránili. Z Vašich poslaných srdcí vzniklo jedno 

velké, přinášející radost a dojetí viz foto níže. 

I druhá část obdarovaných Vám velmi všem děkuje, fandí. Důkazem je zájem nechat 

se pro Vás vyfotit, mnohdy i s celým pracovním týmem. Děkujeme, jsme velmi rádi!!! 

TYRŠOVÁCI, ODVEDLI JSTE SKVĚLOU PRÁCI, JSEM NA VÁS PYŠNÁ!!! 



Starosta  Ing. M. Halatin za MěÚ                         Úřad práce                                            Česká pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdravotnická záchranná služba                      Městská policie                                   Prodejna potravin                      



S poděkováním, oceňováním dnes ještě nekončím. Naše redakce školního časopisu 

se jednohlasně usnesla, že OCENĚNÍ ZA MULTIFUNKČNOST PRO SVÉ DĚTI, tedy 

zvládnutí nepřeberného množství rodičovských rolí v době Covidové si zaslouží všichni 

rodiče.  

Plnění rodičovských rolí, povinností se může na první pohled zdát jako normální, 

běžné, automatické. I přesto se domnívám, že stojí za povšimnutí a velkou pochvalu. 

Především v této nelehké době, kdy bylo potřeba všechny role skloubit, plnit daleko 

intenzivněji a bez pomoci druhých. Připomeňme si, o jaké rodičovské role se jedná. 

 

 

 

 

Tak co na to říkáte?  

Jistě byste ještě další role doplnili, je jich opravdu mnoho a všechny jsou pro 

Tyršováky důležité. Je potřeba uznat, že být rodičem není vůbec snadné. Chválím 

všechny, děkuji moc za spolupráci a posílám ocenění viz. diplom níže.  

 

Závěrem bych chtěla popřát žákům, rodičům a zaměstnancům školy krásné, 

prosluněné, ničím nerušené letní prázdniny. Odpočiňte si a naberte plno 

pozitivního elánu, energie do další práce. Těším se na Vás v příštím školním roce. 

                                                                      Vaše školní psycholožka Mirka Vojnová 

 

 



 

 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli, a těšíme se začátkem září na poslední shledání 

s Tyršováckou dobou covidovou.   

Za redakci Petr Ondryáš 

 

Prosba na konec: 

Vážení naši čtenáři, chtěl bych Vás požádat o odpovědi na několik otázek spojených 

s tímto časopisem a dobou, kterou jsme prožili. Najdete je na Google formuláři na 

adrese: https://forms.gle/…UQ7 

Vaše odpovědi otiskneme v posledním čísle časopisu. 

Děkujeme za pochopení.  

 

 

 

 

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 26. června 2020. 

https://forms.gle/AjAYoJtChxnQQqUQ7
mailto:Tyrsovackadoba@zstyrfren.cz

