
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…. 

 

Vážení naši čtenáři,  

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

nabídnout? Začínáme čarodějnicemi, od nich se přesuneme k budoucnosti internetu, 

dozvíme se, kam chodí sochy a co si osmáci myslí o médiích. Můžete se podívat na 

Covid-pomocníky, utajené hrdiny. Nechybí ani 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!!! 

 

 

Stejně jako posledně začínáme radostnou zprávou. Své výherce zná i soutěž 

TYRŠOVÁCKÁ ROUŠKOMÁNIE, ANEB O NEJVTIPNĚJŠÍ KORONA OHOZ 

TYRŠOVKY.  

Výherci se stali: v kategorii žáků Nathaly Heike z 1. A  

                  v kategorii učitelů Mgr. Pavla Novotná.  

 

Oběma blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za jejich nápady a věříme, že 

budou soutěžit i příště. Více se o soutěži dozvíte na dalších stránkách časopisu. 

 



Další časopis, další týden a další měsíc. 

Přichází květen a začínají kvést stromy a 

květiny. Většina stromů má krásné květy. 

Možná je to kvůli tomu, že velká část 

stromů je rodu ženského. Myslím si, že je 

úžasné, co příroda dokáže udělat za 

krásu. Například již zmíněné stromy a 

květiny, ale také zvířata nebo spousta 

ostatních věcí. Ale květen je hlavně 

o stromech a květinách a tento ještě 

k tomu o samostudiu, ale věřím, že si ho 

i přesto všichni užijeme a alespoň květiny nebo stromy nám tu náladu zlepší. 

                  Tereza Jašková 8. A 
 

Příroda je velmi krásná a okouzlující. Hlavně na jaře, když vše začíná pučet a kvést a 

člověk zase po té naší kruté české zimě uslyší zpěv ptáků. Vždy na jaře, když vyrazím 

do přírody, je radost tam být a poslouchat všechny zvuky, které uslyšíme. Člověk 

v přírodě najde jiné myšlenky a poté se také uklidní, nebo když je ve stresu, se 

odreaguje. Například já když mám špatnou náladu nebo jsem protivný, vyrazím do lesa 

nedaleko našeho domu nadýchat se čerstvého jarního vzduchu. Jarní příroda je zkrátka 

fajn :D                Vítězslav Vařák 8. B 

 

Filipojakubská noc – rok 2009 (Druhé patro číslo 9, ročník 7) 

Konečně! Po dlouhém roce konečně zas můžu oprášit své koště a hůlku a znova se 

ukázat na světě. Už se nemůžu dočkat! Svůj dům jsem obrátila vzhůru nohama a nemůžu 

nic najít! Kde mám svoje šaty? Asi si je zajdu půjčit k Verči! Ale radši ne, ona se mi zas 

bude chlámat! Ty musím najít. A najednou kolem mě proběhla kočka. ,,Hej či, či, 

čííííííííííííí poďsem! Čičino, co to máš na sobě? Ty harante, to jsou moje šaty!!“ A v tu 

chvíli začala po domě honička! Po pár hodinách, když už kočka sotva chodila, jsem 

svoje šaty přece jenom získala. A už jsem si to promenádovala k picerce, kde jsme se 

měly sejít. Měla jsem šílený hlad a snědla jsem skoro všechno, co mi přišlo pod ruku. 

Na druhý den mi bylo samozřejmě parádně blbě, ale stejně to stálo za to.  

      Verča Hrubišová 7. C  

 

Čarodějnice známe z pohádek, jak kouzlí, mají různé čarodějnické knihy a dělají různé 

lektvary. Ale je tomu vážně tak? Opravdu čarují? My to víme, ale každý zná čarodějnice 

trošku jinak, nebo snad ne? Já vám povím, ale spíš napíšu, jak si myslím, že vypadá slet 

čarodějnic. Tyhle čarodějnice žijou normálně jako my, i když normálně čarují. Ale když 

přijde jejich den, každá čarodějka to ucítí, že je jejich čas se připravit. Každá, ale úplně 

každá čarodějka musí mít koště, jinak to není čarodějka, ale podvodnice. Jak se všechny 

sejdou, jsou rády, že se zase vidí a že můžou ukázat, co nového umí. Čarodějnice musí 

mít koště, čarodějnický klobouk, oblek pro čarodějnice, knihu kouzel a lektvary. 

Čarodějnice samozřejmě vaří lektvary a učí se novým čárům a zaklínadlům. Taky přiletí 

malé čarodějky a nově nezkušené budoucí čarodějnice, které se učí novým čárům. Taky 

si musí dát pozor, aby je nikdo nezahlédl, jinak by šly na hranici, kde se čarodějnice 

upalují! Radím vám, čarodějky, dejte si dobrý pozor! Jenže den je krátký a čarodějky se 



musí rozloučit tak, že udělají nějakou velkou čarodějnickou oslavu. Než odbije půlnoc, 

musí se vrátit domů a až za rok se zase uvidí. Jestli si takhle slet čarodějnic 

nepředstavuješ, nevadí, aspoň si ho představíš ještě úžasněji než kdokoli jiný. Pozor, 

i kouzla můžou být kolem nás...  

Markéta Juříková 7. C  

 

V noci ze dne 30. 4. na 1. 5. se konají slety čarodějnic. Takové 

novodobé čarodějnice už nevypadají jako dřív - roztrhané 

několikrát pošité šaty, velký nos, dlouhé zašmodrchané vlasy, 

ale jsou to normální lidi, kteří mají nebo věří v nadpřirozené 

bytosti. Taky už nebydlí kdesi v lese v chýši, nýbrž normálně 

v domech jako my (většinou nebydlí ve městě, ale někde 

v přírodě). Každý rok se takto slétají a povídají si své příhody 

a úlety za celých 12 měsíců. Slétají se na starých hradech a 

zříceninách. Kdysi se čarodějnice upalovaly, dnes už se to 

nedělá, novodobé čarodějnice se už nemusí bát.  

Katka Žingorová 6. C  

 

Novodobé čarodějnice. Já si novodobou čarodějnici představuji takto: černé malé a 

nápadné auto, konkrétně Honda Jazz. Byt tak možná 5+1 na ty jejich slety a pokusy a 

knihy a všechno možné. Kámošek na 100 000, aby mohly dělat co nejvíce pokusů. 

Kosmetika, ta nejznamenitější na celém světě, možná značky „Čarodějfaktor“. No ale 

hodné sousedky, aby jim nevadily ty nenápadné kamarádské slety a rámus. Černé 

oblečení, černé lodičky a tenisky. Práce by měla být možná tak na zametání podlahy 

nebo krmení zvěře. Na pokusy a knihy bych doporučovala jednu velkou místnost 

o velikosti 100 m2. Taky nějakou elektrickou kytaru na vyblbnutí a pozor, žádné mužské 

čaroděje. Není potřeba čarodějnicím vykouzlit v hlavě lásku.  

Lucka Romanovská 6. C 

 

Filipojakubská noc – rok 2020 

Filipojakubská noc patří čarodějnicím. Každý si tuto bytost představuje jinak, velmi 

často je ovlivněna postavami z pohádek. Jak, podle vás, vypadá a jak se pozná 

čarodějnice roku 2020? 

❖ Pozná se to stejně jako před tisícem let. Teda ne podle vzhledu, protože bradavice se 

už dneska dají odstranit. Svázat a potopit na den do vody. Pokud přežije, je to 

čarodějnice. Je to sice neefektivní způsob a navíc trochu zastaralý, ale stále funkční. 

Filip 8. B 

❖ Podle mě by čarodějnice z roku 2020 měly mít velký černý klobouk a černé šaty, 

protože čarodějnice vždy mívají tmavé a černé oblečení. Na obličeji by měly mít 

namalovanou černou kočku nebo něco s tématikou těchto zvířat a koště by měly mít 

hnědé a měla by na něm sedět kočka nebo jiné černé nebo tmavé zvíře. Natálie 8. A  

❖ Čarodějnice roku 2O2O nejde poznat hned na oko. Vypadá jako úplně normální 

člověk, málokdo by poznal, že je čarodějnice. Může nosit oblečení, účes jako každý 

z nás. Liší se jen tím, že je aktivní většinou v noci, vaří různé lektvary, byliny… 

Většinou ale poznáte čarodějnici podle očí. Její jsou většinou temnější, ale to pozná jen 

někdo. Jsou i vzácné čarodějnice. Vypadají a chovají se jako normální lidé, ale pořád 



jsou to čarodějnice. Mohou zaútočit, když to nejméně čekáte. Pořád jim koluje krev 

temnoty, není tak lehké se jí zbavit… Pavlína 8. B 

❖ Má šaty, koště, roztřepené vlasy, černé boty, dlouhé nehty, bradavici. Jasmin 8. A 

 

K čarodějnici vždycky patří dopravní prostředek - koště. Asi už ve 21. století obyčejné 

koště nesplňuje požadavky na pohodlí, rychlost, bezpečnost. Jak byste koště pro 

moderní čarodějnici upravili (vytunili)? 

- motorku bych ji dala. Jasmin 

- mělo by mít motor, aby čarodějnici dodávalo 

správnou rychlost, aby byla všude včas a 

nemeškala. Taky by měla mít všude přednost, 

když už je to její svátek. Natálie 

- já nejsem letecký inženýr, ale standardní koště 

sice není pohodlné, ale je velmi rychlé a navíc se dá na rozdíl od vrtulníku schovat 

i v obýváku. Filip 

 

Opusťme zajímavé čarodějnické téma a přesuňme se do doby internetové. Internet je pro 

nás naprostou samozřejmostí a chvíle, kdy přestane pracovat, se stává noční můrou. 

Podívejme se, jak si v únoru 2007 (v 6. čísle 5. ročníku Druhého patra) osmáci 

představovali, že bude za 15 let vypadat internet. 
 

 Jak bude vypadat internet za dalších 15 let??? 

❖ Myslím, že za takových 15-20 let bude mít internet každý po ruce. A to tak, že budou 

určité brýle, které když si nasadíme, zapnou samy internet, budeme ho mít před očima. 

Ovládat se bude vlnami v mozku. Třeba když budeme v obchodě, nasadíme si brýle a 

tam se dozvíme třeba vše o výrobku, který chceme koupit. Jednodušší bude 

i telefonování.  

Petra Navrátilová 8. B 

❖ Za patnáct let bude plno new věcí, které někdo vymyslí. Třeba se nebudeme učit ve 

školách a budeme mít domácí školu na intru. 

Petra Caisová 8. B 

❖ Vize – za patnáct let už internet nebude, protože ho nebude potřeba – bude telepatie. 

Jakub Mička 8. B 

❖ Na internetu si budeme moci stáhnout veškeré úkoly do školy. Učitelé by nás učili 

přes SKYPE přes WEB kameru, takže bychom do školy ani nechodili! Bylo by to úplně 

super! Nikola Dudková 8. B 
 

Jak bude vypadat internet za dalších 15 let??? (názory současných žáků 9. tříd) 

❖ Myslím si, že za několik let se technika hodně posune, bude vymyšleno a 

zdokonaleno mnohem více strojů, věcí a pomůcek. Internet a technika je užitečná věc, 

ale někdy jí je až moc. Kateřina Ondruchová 

❖ Já si myslím, že za 15 let se stane nějaký výbuch nebo něco, protože ten svět bude už 

tak hodně na techniku, že se určitě něco musí stát, protože budeme všichni líní a tlustí. 

Klára Tichavská 

❖ V budoucnu se technika bude rozvíjet a budou vznikat další a další sítě. Samozřejmě 

budou předražené, ale najde se nějaký človíček, který to bude prodávat za menší cenu. 



Jinak v budoucnu bude mít každý internet, ale lidi už nebudou chodit ven a tak. Martin 

Sobota 

❖ Možností je spousta, buď bude internet bezpečnější pro uživatele, anebo se to ještě 

zhorší. Myslím tím přístup pro dospělé, k malým dětem atd. Nevím sice, jestli se to stane 

teprve za 15 let, ale budeme se schopni propojit s novodobou technikou a budeme žít 

prostřednictvím internetu. Zuzana Vašutová 

❖ Za 15 let půjde internet 3 Gb/s a bude se přes něj dělat všechno. Jakub Konvička 

 

 

Co o našich pocitech řeknou názvy knih? 

 

 Sochy v pohybu? 

Svět je v pohybu, vše se mění. Naproti tomu jsou věci stálé, jako třeba sochy. Určitě jste 

na Radhošti viděli sousoší Cyrila a Metoděje. V létě 2013 skoro na dva měsíce někam 

zmizeli. Neptun z frenštátské kašny mizel často, až si za 

sebe našel náhradu a odpočívá v budově radnice. 

Původní socha Radegasta zmizela z hor dokonce na dva 

roky (1980–1982), pak v roce 1996 a už se na hory 

nevrátila (objevila se tam žulová kopie). Originál je ve 

vestibulu Městského úřadu, ALE… Máme informace, 

že se chystá opět zmizet, od půlky května do 31. března 

2021. Otázka pro vás - zkuste vymyslet, jak vypadá 

"soší" dovolená, kam se Radegast chystá… 

 

❖ Přijdou zloději a sochu ukradnou, proto se originály uchovávají např. na Městském 

úřadě ve Frenštátě. Klára Tichavská 

❖ Asi ho nějací odborníci vyčistí a „opraví“ Eliška Rojčíková 

❖ Buď místnost, kam si sochy zalezou na dlouhý odpočinek (dá se říct něco na způsob 

sošího důchodu), anebo místo, kde si sochy konečně užijí šetrné péče – omytí, vyleštění, 

vyhlazení, popřípadě opravení. Poté se možná vrátí na své místo nebo se odeberou na 

odpočinek a nechají za sebe náhradu. Zuzana Vašutová 

❖ Radegast si potřebuje odpočinout od toho věčného pózování. A tak se rozhodne, že 

si půjde odpočinout do nějakého muzejního skladu. Bude tam neustále ve tmě, takže se 

pořádně prospí a jak se vzbudí, tak půjde zase pózovat lidem. Blanka Kvapilová 

❖ Chystá se na Javorník. Martin Sobota 



❖ Tak určitě by ležel někde u moře, ale když je tahle situace, tak asi pojede jen někde 

do Čech. Jakub Konvička 

 

 

 

Jak mohou média změnit náš život 

Sociální média mají na život lidí velký vliv. Kdyby nebyly rozhlasy, televize a internet, 

nevěděli bychom o tom, co se děje třeba v jiném městě, nebo i státě. Sociální sítě jsou 

dobré i v tom, že můžou spojit lidi, kteří se už dlouho neviděli nebo bydlí moc daleko 

od sebe. Například v této době bychom bez internetu nevěděli, že existuje nějaká nová 

nemoc a neuměli bychom se před ní chránit. Ale na druhou stranu je zase dobré se někdy 

od sociálních sítí a internetu odpoutat, protože ne vše, co se tam píše, je pravda. Může 

to tam napsat kdokoliv a nikdy nezjistíte, jestli je to pravda nebo ne. Díky tomu, že tam 

mohou být lidi i anonymně, vzniká kyberšikana a různé pomluvy, protože by nikdo 

nikomu neřekl do očí, co si o něm myslí, ale tak je to jednodušší, a přitom to ani nemusí 

být pravda. Další z negativních vlivů je, že může v lidech vyvolávat paniku a strach, 

i když k tomu není důvod. 

Vanda Pazderková 8. B 

 

Jak na mě působí hromadné sdělovací prostředky? 

Rozhlas, internet, televize jsou v dnešní době docela běžné. Neznám nikoho, kdo by 

nepoužíval ať už internet nebo televizi… Myslím si, že bychom se v dnešní době bez 

nich už možná ani neobešli. Jsem za tyto prostředky ráda, používám je denně. Myslím 

si, že mají kladné, ale i záporné věci, které na nich možná ani nevidíme. Ty kladné jsou, 

že nám sdělují informace, o kterých bychom možná, kdyby nebyly tyto prostředky, ani 

nevěděli. Třeba koronavirus. Kdybychom sdělovací 

prostředky neměli, nemohli bychom se o něm ani dozvědět, 

Nemohli bychom si najít informace, které denně hledáme na 

internetu nebo vidíme v televizních novinách. Nemohli 

bychom se dozvědět, co bude dál, kdy se otevřou školy, 

restaurace, kadeřnictví atd. Toto jsou pro nás důležité 

informace, které bychom se prostě nedozvěděli. Kromě 

tohoto problematického viru, o kterém se mluví po celém 

světě, se řeší spousta dalších důležitých věcí, a proto 

potřebujeme tyto hromadné sdělovací prostředky. Nejen 

abychom napsali kamarádovi na sociální sítě. Spousta lidí 

potřebuje ke svému zaměstnání internet, bez něj by to zkrátka 

nešlo.  Na druhou stranu počítače ovlivňují náš psychický i fyzický duševní stav. Jsou 

Karolína Žižková 



různé šikany přes internet, lidí se stávají závislými na internetu, televizi, můžete se 

dozvědět přes internet věci, o kterých byste byli radši, kdybyste se ani nedozvěděli. 

Lámete si záda u toho, jak pořád doslova čumíte na sociální sítě, televizi. Abych to celé 

shrnula, tyto sdělovací prostředky mají pro nás dobrý i špatný vliv a je na nás, jak se 

s tím popereme.  

Pavlína Babincová 8. B 

 

 

Úvaha o médiích 

Média mají velkou sílu. Jediná zpráva dokáže člověka dovést k depresím a smutné 

náladě, ale také náladu zlepšit. V médiích se vše zveličuje a snaží se z malých 

nedůležitostí udělat drama. Jako fajn příklad jsou televizní noviny na Nově. Tam se vše 

zveličuje, všude vraždy, smrti a vše špatné. Přestal jsem se na ně dívat. A teďka jak je 

koronavirus, tak v televizi a internetu je řeč jen o Covidu. Kdybych měl věřit Televizním 

novinám, tak si myslím, že všichni na světě umřeme a začne válka :D. Nesmí se to brát 

moc vážně a hlavní je používat zdravý rozum a nevěřit všem blbostem.  

Lukáš Zajíc 8. A 

 

 

 

Nachystat si jídlo je také umění 

Večeře pro vílu 

Budeme připravovat rychlou večeři pro vílu. Na přípravu potřebujeme: okvětní lístky, 

pramen vody, trošku třpytu, lékořici, stébla trávy, jakoukoliv kytku a slunečnicové 

semínko. Začneme tím, že si vezmeme stébla trávy a upleteme si talířek tím způsobem, 

jako kdybychom pletly copánek. Teď, když jsme si upletli talířek, následuje příprava 

potravy. Vezmeme si třpyt a posypeme tím celý talíř. Dále vytvarujeme okvětní lístky 

do tvaru malého hrníčku a nalijeme tam pramen vody. Dále vezmeme lékořici a 

položíme ji tam. Jak jsem říkala, budeme muset mít jakoukoliv kytku nejlepší 

pampelišku. Pampelišku, mají víly nejraději. Položíme jí vedle lékořice a rozlouskneme 

semínko na malé časti a posypeme pampelišku semínky, když to nachystáme, tak to 

přeneseme do lesa a budeme jen čekat, až si víly pochutnají. 

Terka Jaroňová 6. C 



 

JAK SI PŘIPRAVIT SNÍDANI 

Budeme připravovat obložený chleba a ovocný čaj. 

Potřebujeme: chleba, šunku, sýr, pomazánkové máslo, rajče, papriku a okurku. Také 

potřebujeme sáček ovocného čaje a cukr. 

Začneme tím, že si ukrojíme jeden krajíc chleba. Poté si otevřeme pomazánkové máslo, 

vezmeme si nůž a namažeme ho po celém krajíci chleba. Otevřeme balení sýru, 

vezmeme jeden plátek a položíme ho na chleba. Pak otevřeme balení šunky a znova 

vezmeme jeden plátek, který položíme také na chleba. Potom vezmeme jedno rajče, 

jednu papriku a jednu okurku a vodou je umyjeme. Rajče nakrájíme na kolečka a dáme 

je na chleba. Totéž uděláme s okurkou a paprikou. Poté celý chleba dáme na talíř a 

začneme dělat čaj. Do čajové konvice nalijeme vodu a dáme vařit. Mezitím si 

nachystáme hrnek a dáme do něj pytlík ovocného čaje. Když už máme vodu uvařenou 

nalijeme ji do hrnku tolik kolik chceme mít čaje. Poté počkáme 8 až 10 minut a lžičkou 

vytáhneme pytlík čaje. Dáme tam 1 až 2 lžičky cukru podle toho, jak to chceme mít 

sladké. No a máme hotovo. Přeji dobrou chuť. 

Kača Dobiášová 6. B 

 

Napsáno na okraj 

Někdo tráví doma svůj čas jako většina ostatních. Může se koukat na televizi, sledovat 

seriály nebo něco jiného. Já ale mezi tyhle lidi nepatřím. Bavím se tím, že počítám. Asi 

si říkáte, co a jak se to vlastně dělá? No, 

nejdříve si musíte vzít židli. Jestli máte 

zahradu, je to ještě lepší.  Takže logicky 

s tou židlí půjdete na tu zahradu a sednete 

si. A pokud máte štěstí, počítáte.  Někteří 

lidé totiž nechtějí sedět doma u televize, 

jako já. Vezmou si padák a lítají. A já 

(radši pevně na zemi ☺) počítám ty padáky 

na obloze a přemýšlím, jaké to tam nahoře 

je. Zkušenost jsem s paraglidingem 

neměla, ale minulý rok jsem si vyzkoušela 

parasailing, což je sice padák, ale připojený k lodi, která vás na tom padáku táhne a pod 

vámi je moře. Řeknu vám, není to moc bezpečné. Ale zpátky k mému počítání padáků. 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enCZ751CZ751&biw=1517&bih=694&source=univ&tbm=isch&q=parasailing&ved=2ahUKEwj1wZLx74XpAhWNM-wKHfZaAzYQsAR6BAgJEAE


Nejvyšší můj počet byl devět padáků. Jeden z toho dokonce dopadl několik desítek 

metrů od nás.  Tak co, navýšíme počet?    

Julie Šablaturová 9. B 

 
KŘÍŽOVKA  

 

1. Název budovy, ve které sídlí starosta. 

2. Bývalé významné rekreační středisko na Horečkách, dnes již zavřené, Stará a Nová …. 

3. Sníženina mezi Radhoštěm a Javorníkem, přes kterou se dostaneme do Rožnova. 

4. Nejbližší zřícenina hradu, která je obklopena oborou s daňky a sochou Lišky Bystroušky. 

5. Jiný název pro ukrytý Kozí potok, který vytéká do Lomné. 

6. Název jeskyně ve Štramberku, která je nejstarším dosud objeveném sídlem člověka v Česku. 

7. Cesta za účelem návštěvy určitého místa, např. na začátku července probíhá Cyrilometodějská … 

 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

 

 

Karanténní deník Jirky Poledníka 3. A 

 



 

 

 

 

Pohled do minulosti – Co se psalo ve Druhém patře před 10 a 15 lety? 

 
Blíží se máj – lásky čas. Nabízíme pár rad, 

JAK ULOVIT TOHO PRAVÉHO/TU PRAVOU  

❖ Nejdůležitější věcí je vzít si na snídani activii smetanovou, sladkou. Pěkně se oblečte, 

namalujte a učešte. Pak pouze vyjděte z domu a procházejte se po městě. Na vaše bříško 

se určitě někdo nalepí… Pak ho ještě okouzlete svým šarmem. Váš románek určitě dobře 

dopadne a kdyby ne, vrátíme vám peníze. 

❖ Když se vám líbí nějaká holka a chcete s ní chodit, ale nevíte jak na to, tak třeba 

začnete s tím, že:   

- začnete se k ní chovat mile a pozorně 

- zeptáte se její kamarádky/kamaráda, kdo se jí líbí, ale nenápadně 

- pozvěte ji na rande. Jestli přijme, tak ji pozvěte na její oblíbené jídlo. Povídejte si s ní 

o různých věcech. Jestli nepřijme, tak jí řekněte, že to neva a třeba za 2 týdny ji zkuste 

pozvat znovu. A HLAVNĚ NA NI NESPĚCHEJTE!!!    
❖ Musí jít přes město a jak uvidí toho pravého, půjde k němu a zeptá se ho, kolik je 

hodin. Až jí odpoví, tak na něho zamrká, opráší ramínko a odejde. Pokud se za ní 

neotočí, tak se k němu ještě vrátí a zeptá se ho na nějakou krávovinu a přitom si nechtě 

rozsype kabelku, kde má spodní prádlo. 

❖ Zaprvé: mít hodně mastný bankovní účet a mít rád nákupy.  Zadruhé: být dobře 

oblečen, nejlíp značka Blažek anebo nějakou jinou drahou značku. Psát romantické 

dopisy a nikdy neodmlouvat.   



❖ Hlavně musíte být sami sebou,   

- nebýt moc ukecaný/á ani nemlčet 

- nebrat si na rande na sebe nic, v čem se necítíte pohodlně 

- nebuďte naštvaní, namyšlení 

- nebavte se o drbech  

- být milý/á 

- sem tam se dotknout toho druhého 

- někdy svůdně zamrkat 

- vybělit si zuby (abychom mohli hodit „zářivý“ úsměv)  

Radili odborníci z 6. A 

Otištěno v 8. čísle 8. ročníku Druhého patra (vydáno 27. 4. 2010) 

 

 

Mléčný program ve školách 

Evropská unie. Většina lidí si myslí, že je to skvělý nápad, ale my školáci to tak 

nevidíme. Vemte si kupříkladu, že každá škola bude muset mít svůj povinný mléčný 

režim. Takže budeme muset chodit v pracovních činnostech kydat hnůj a podstrojovat 

našim školním kravám místo toho, abychom okopávali záhonky. Ve škole budou určeny 

skupinky, které se budou naštěstí střídat a místo na osm budou chodit na pět, aby mohly 

kravičky podojit. Poté místo vaření podle svých receptů budou zpracovávat mléko na 

různé mléčné výrobky. Zcela jistě 

přestanou existovat matematické a 

chemické olympiády a místo toho začne 

nová olympiáda pod názvem „Zlaté 

vidle,“ kde mezi sebou budou soutěžit 

určené dvojice v tom, kdo dříve nabere 

přesně pět kilo hnoje a převeze je na 

určené místo. Další disciplína se může 

jmenovat „mačkací ručičky“ a bude se 

soutěžit, kdo nejdříve podojí krávy do 

pětilitrového kbelíku. A jaká bude cena 

za vítězství? Děcka, děste se, za první místo bude nová kráva, kbelíky a vidle a speciálně 

pro vítěze kurz rychlého dojení! Jenže co by se stalo, kdyby kráva nepocházela z Čech, 

ale třeba z Itálie či Ukrajiny? Bude nám stát v cestě a místo toho, abychom na ni volali 

„uhni, stará,“ nebo „hybaj, kobylo,“ budeme muset povinně zavést nové jazyky, kde se 

budeme učit ta nejhlavnější slova jako „otoč se, nekousej, nech mě.“ No a když už jsme 

u toho učení, nastane nová změna rozvrhu, protože místo přírodopisu bychom mohli mít 

„praktické kravské činnosti“, kde místo latinských názvů budeme zkoušet na umělých 

kravách dojení, kartáčování či mytí! No, nevím, jestli by se vám rodičům líbilo prát 

svým dětem oblečení od hnoje. A co teprve ten smrad!!! 

 

Štěpánka Frnková a Markéta Holubová 9. C (práce ze soutěže Freinet – mystifikace na 

téma Evropská unie - byla otištěna v časopise Moderní vyučování). 

Otištěno v 8. čísle 3. ročníku Druhého patra (vydáno 2. 5. 2005) 

 
 



POZDRAV ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Milí žáci Tyršováci, 

každý týden jsem tady s dalšími novinkami. Včera skončila losováním druhá soutěž 

TYRŠOVÁCKÁ ROUŠKOMÁNIE, ANEB O NEJVTIPNĚJŠÍ KORONA OHOZ 

TYRŠOVKY. Výherci se stali, v kategorii žáků Nathaly Heike z 1.A a v kategorii 

učitelů Mgr. Pavla Novotná. Moc výhercům gratuluji a níže přikládám jejich vítězné 

příspěvky.  

Troufám si říct, že i tato soutěž se povedla. 

Opět se ukázalo, že jsou Tyršováci velmi 

tvořiví, nápadití, zábavní a mají smysl pro 

humor. Dokázali jsme se viru postavit                    

a ochránit se. Děkuji všem za účast. 

 

V současné době probíhá soutěž OCEŇ 

SVÉHO COVID-POMOCNÍKA, UTAJENÉHO HRDINU. Tedy žáci Tyršováci 

posílají vše, co jim doma pomáhá, dělá radost, nabíjí i dodává energii. A zde je máte, 

první DOMÁCÍ HRDINOVÉ ŽÁKŮ. 

 

 



 

Požádala jsem i naše učitele, aby poslali své pomocníky, díky kterým relaxují, mají 

dobrou náladu a oplývají pozitivní energií. Zde máte výsledek a můžete se nechat 

inspirovat. 

 

 
 

COVID-POMOCNÍCI UČITELŮ A ASISTENTŮ PEDAGOGA 

 

 



 



  

A protože domácích pomocníků není 

nikdy dost, NEVÁHEJTE A STÁLE 

POSÍLEJTE SVÉ PŘÍSPĚVKY, třeba 

tím pomůžete druhým. 
 

 
 

 

 

 

TYRŠOVÁCI POZOR!!! 

Před námi je nyní velmi důležitá soutěž, do které bych si přála, aby se zapojila celá 

škola.  PODĚKUJME A POŠLEME SRDCE VŠEM HRDINŮM V PRVNÍ LINII, 

JISTĚ SI TO ZA SVÉ ODHODLÁNÍ A PRÁCI ZASLOUŽÍ. Více v letácích. 



Těším se na Vaše domácí pomocníky a srdce s poděkováním. Věřím, že s nimi 

uděláme radost záchranářům a vyzdobíme školu. 

          Vaše školní psycholožka Mirka Vojnová 

 

Nudíte se? Zkuste SHIKAKU! 

Shikaku je logická hra, též nazývaná obdélníky. Musíte rozdělit čtverec na čtverce a 

obdélníky. Viz řešení. Lze hrát i online. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Chcete soutěžit s naším časopisem? 

Také dnes zůstaneme u dvou úkolů. Musíte splnit oba, abyste postoupili do losování 

o Zlatou přednostenku. Odpovědi pošlete emailem do 12 hodin 7. května 2020 na 

adresu: tyrsovackadoba@zstyrfren.cz 

 

Zlatou přednostenku za odpovědi ve třetím čísle získává 

Tereza Jašková z 8. A 

Blahopřejeme!!! 

 

Úkol pro bystré pozorovatele:  

Na lesní cestě v Radhošti jsme našli podivnou věc. 

Bavili jsme se o ní, přemýšleli, co to vlastně je, k čemu 

to má sloužit. Neshodli jsme se. Vypadá, že je to 

z betonu, pokryté černou lepenkou, objevují se tam 

železná oka (asi k přenášení). Budete mít nějakou 

zajímavou teorii, co jsme to viděli? 

 

 

Úkol pro pozorné čtenáře: 

Odpovězte na tři otázky (odpovědi najdete v časopise). 

1, Kdy se v našich zemích konají slety čarodějnic?? 

2, Kdo je Luto?? 

3, Jakou activii doporučují na snídani rádci z 6. A? 

 

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 1. května 2020. 
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