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

časopis. Bude to něco, co jste ještě neviděli, poprvé v historii školy bude časopis vycházet 

KAŽDÝ TÝDEN! Začíná vycházet DNES a skončí týden poté, co budeme ve škole. 

 

Co čtenářům nabídneme? 

V době nechtěných prázdnin určitě učitelé vymýšlejí (a žáci píší) mnoho nápaditých článků, 

básniček, vznikají ankety, obrázky i fotografie. Byla by škoda neukázat, jak jsme šikovní… 

Budeme se toulat školou i Frenštátem, nahlédneme do bohatého archivu Druhého patra. 

V každém čísle vyhlásíme soutěž o zajímavé ceny, tou hlavní v každém čísle bude Zlatá 

přednostenka (bude platit až po návratu do školy, ale třeba vám ji maminka uzná i doma). 

 

Jak začaly naše „prázdniny“? 

Ve středu 11. března přišli do naší třídy plyšáci. Byli to kamarádi našeho učitele pana Petra 

Ondryáše. Rozhodli se totiž, že ho překvapí návštěvou. Den předtím zjistili špatnou zprávu, 

že 11. března se nejde do školy a vzhledem 

k tomu, že plyšáci jsou imunní vůči 

koronaviru, rozhodli se v 7:50 usadit do 

lavic. Čekali připraveni s pomůckami, 

které našli různě položené po třídě, 

například si vzali propisky z hrníčku, který 

ležel na učitelském stole a sešity z dřevěné 

skříně. Když pan učitel vešel do třídy, byl 

velmi překvapen a pořídil pár fotek nových 

žáků. Pak si plyšáci napsali diktát. Přišli se 

na ně dokonce podívat i učitelé z jiných předmětů. Všichni byli šťastní. Jak učitelé, že mají 

koho učit, tak i plyšáci, kteří se něco nového naučili. Jenže den netrvá věčně a plyšáci museli 



odejít. Příští den už se neukázali. Měli totiž práci, ale učitelé nevěsili hlavu a psali domácí 

úkoly na bakaláře. Od té doby se už plyšáci neukázali. 

Tereza Jašková 8. A 

 

 

Tak jsme zůstali doma  

a našimi učiteli se stali rodiče. Stalo se i to, že někteří rodiče zůstali doma s námi, takže se 

pokojíky proměnily v učebny. Vstávalo se později, ale problém byl, že ve „třídě“ byl jediný 

žák, takže se nedalo schovávat za spolužáky, houpat se na židli a komentovat dění kolem. 

Možná vás překvapí, ale ve školním časopise Druhé patro z března 2017 jsme našli článek, 

jak si sedmáci představovali, že je budou učit rodiče. Jak byli blízko současnému stavu? 

 

Jaké by to bylo, kdyby mě doma učili rodiče?   

- bylo by to možná lepší, ale nevím, jestli by to všechno zvládali. Bylo by lepší třeba to, že 

by mi dávali delší přestávky a nemusela bych tak brzo vstávat.  Daniela Srněnská 7. B   

- učení od rodičů bych bral, ale asi by to nedopadlo dobře…  Jakub Šena 7. B   

- bylo by to super, aspoň po nás řvou rodiče, než učitelé. A nebudou nám dávat poznámky za 

nějaké maličkosti. Anička Leová 7. B   

- kdyby mě učila mamka, tak by to bylo 

dobré, protože to od ní vždycky 

pochopím. Denis Gengela 7. B   

- kdyby mě učili rodiče, tak by to mohlo 

být lepší než učení ve škole, protože 

bych nemusel brzo vstávat a možná 

bych nedostával známky. Možná jedno 

mínus je, že bych musel chodit do školy 

na přezkoušení, a ještě mě napadlo, že 

bych nekomunikoval se svými kámoši, 

takže bych byl furt sám. Pavel Fojtík 

7. A  

- s rodiči by se mi moc dobře neučilo. Asi by to bylo jiné, než se učit ve škole. A jak znám 

mamku, tak by se mnou rozebírala hodně věcí… Kateřina Kučerová 7. A   

- kdyby mě učili rodiče doma, tak bych byl rád, mohl bych se napít nebo najíst, kdy bych 

chtěl. Neměl bych domácí úkoly a nemusel bych jezdit autobusem do školy, jíst jídlo 

z jídelny, mohl bych odmlouvat mamce, ale mamku by asi trefil šlak.   Michal Makový 7. A   

- kdyby mě učili rodiče doma, bylo by to fakt na houby, pořád sedět doma… Vít Vlček 7. A  



- nechtěl bych, aby mě rodiče učili. Kdybych byl doma, tak bych přišel o takovou bláznivou 

třídu.  Radek Skurka 7. A   

(http://www.zstyrfren.cz/data2/DPN/16-17/C08-04-17.pdf) 

 

Možná jste přes roušku (a zarosené brýle) přehlédli, že začalo jaro. Je to období, které se dá 

vnímat všemi smysly. Jak se na jaro dívají osmáci? 

 

Jak může příroda na jaře změnit lidem náladu? 

Kdybych to měl shrnout do jednoho slova… HODNĚ. Příroda, sluneční svit i třeba pitomý 

úplněk. 

I když si myslíme, že přírodu dokážeme zkrotit, tak i přes to větru dešti neporučíš. Ono naše 

emoce, naše vnímání světa, naše 

myšlenky nejsou jen iluzí a vše to má 

vědecký základ. Například sluneční 

svit. Když sluneční svit dopadá na naši 

pokožku, tak se přemění na teplo, to 

aktivuje určité receptory, které pošlou 

do mozku signál, že je nám teplo. Tyto 

elektrické impulzy se přimíchají do 

toho zmatku a stimulují určité žlázy, 

která vyloučí hormon, ten stimuluje 

další receptory, a tak dále a tak dále. 

Každopádně jakýkoliv podnět způsobí 

změnu v našem chování. A pokud je ten 

podnět velký, nebo je to dokonce série podnětů (jako například změna počasí nebo dokonce 

ročního období), způsobí obrovské změny psychické a dokonce i fyzické.  

Filip Kalmus 8. B 

 

Jak dokáže příroda na jaře změnit lidem náladu? Ještě nedávno zem pokrýval sníh. Přesto je 

dnes ukázkový jarní den. Na slunci je nádherně a teplo, ale i tak se člověk musí více obléci. 

Na pučících stromech prozpěvují ptáčci, což mě uklidňuje. Včelky se probouzí a začínají svou 

jarní práci – opylování květin a květů. Všechno ožívá a zelená, a to podle mne budí uspokojivý 

pocit. 

Kristýna Kuřecová 8. B 
 

 

Co mi nejvíc chybí v těchto dnech? 

- kamarádi, možnost jít ven; škola, kamarádi, sladkosti; kámoši; kamarádi, zábava..:D; 

kamarádi, teplé počasí, možnost se jít volně projít; kamarádi a volnost; kámoši, ale ne ve 

škole; že nemůžu chodit ven, nemůžu být moc s kamarády, docela i škola; kamarádi, chodit 

s kamarády ven, chodit do kroužků  (6. A) 

- hory, přátelé, rodina; kamarádi; spolužáci; chození ven, kamarádi; asi spolužáci; kamarádi 

a volný pohyb; to, že nemůžu na trénink a že se nemůžu setkávat s babičkou a dědou; asi nic 

(8. A) 
 

Když je člověku smutno, může někomu napsat dopis. Určitě tím adresáta potěší a sám si 

přerovná myšlenky, takže bude mít v hlavě pěkně uklizeno.  



Dopisy psali žáci 5. C (babičce Jakub Chovanec, paní učitelce Tina Langerová, kamarádce 

Klára Hrtáňová). 

 

 
 

 

 Můžete také napsat paní učitelce: 
 

Dobrý den, paní učitelko, 

jak se máte? Já se mám dobře, všichni jsme zdraví. 

Úkoly zvládám, akorát se mi ráno nedaří vstávat 

tak brzy, jako když stávám do školy.:-) 

Taťka a mamka jsou taky doma a před dvěma 

týdny přijela i babička s dědou, tetou a Adriankou 

z Vyškova. Je nás plný barák. 

Už dva týdny máme doma štěňátko, jménem Mia. 

Je moc roztomilá, všechno kouše a každý den s ní 

chodíme na procházku ven. 

Doufám, že jste zdravá a moc se na Vás těším. 

V příloze posílám fotku Mii. 

 

Přeji pěkný den.  

Tinka 



Můžete napsat i kamarádce: 

 

 
 

Můžete taky složit básničku. Když ji přečtete svému zvířátku, jistě bude mít radost. 
 

Tučňák 

Tučňák je zvíře děsně milé, 

ale i strašně otužilé tak otužilé, 

tak že když se potopí, 

kry se z toho utopí. 

 

Tučňák vypadá jako sluha, 

jenže pití nepřináší, 

raději si ryby odnáší, 

protože není žádná obsluha. 

Kryštof Vaněk 6. C 

 

PES 

Pes je zvíře domácí, 

venku s kočkou zápasí. 

A když jdeme na procházku, 

začne nám hned projevovat lásku. 

 

A když jdeme na procházku, 

vedeme ho na provázku. 

Protože je uvázaný, 

máme klídek na vše strany. 

Daniel Konvička 6. C 

 

Rybička 

Moje malá rybička 

má ráda kapra Pavlíčka. 

Pavel je už velký kluk, 

ale neřekne ani muk. 

 

Když se Pavel naštve, je nepříjemný a 

kašle. 

Proto se malá rybička 

rozhodla vzít Pavlíčka 

na chviličku k jezeru, 

aby tam zpíval operu.   Beáta Čadová, 6.C 



Velcí deváťáci si přečetli básničku Vítězslava Nezvala a zkusili napsat podobnou báseň. 

Také oni ji věnovali zemi, ve které žijí, Moravě. 
 

9. C Kristián Kvita: Morava 

Na Moravě je veselo, 

často tam hraje kapela, 

někdo na bubny, někdo na cello, 

všichni to tam mají rádi zcela. 

 

Malíři malují 

kopce i hory, domečky v údolí. 

malují krásnou krajinu, 

vesnici, svou rodnou dědinu. 

 

9. C Motyková Dominika: Morava 

Po řece Moravě připlouvají vlny a 

vzpomínky  

představím si hravě 

jak jsem z ní vybírala kamínky. 

 

Rychlostí času plyne, 

nechce se zastavit, 

prudkou silou nás mine,   

ani tu Moravu nestačím pozdravit.      

 

9.C Makový Petr: Morava 

Morava je země veliká, 

stejnojmenná řeka tudy protéká. 

Brno je zde město největší, 

Praděd zase horou nejvyšší. 

Projdeš tady stovky cest, 

prozkoumáš pár památek, 

navštívíš taky několik měst 

a už nebudeš chtít nazpátek. 

 

 

TYRŠOVÁKU NEVÁHEJ, ZAPOJ SE - VYMYSLI A NAMALUJ BOJOVNÍKA ČI 

VYNÁLEZ, KTERÝ S KORONAVIREM ZATOČÍ. 

A máme tady první tři bojovníky, kteří s virem udělají pořádek. Další nápady najdete příští 

týden v galerii na školním webu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druhý úkol paní psycholožky: 

Další úkol se týká našich každodenních spojenců v boji s viry - roušek, čili ústenek. Zajímá 

nás, jak vám sluší (pošlete fotku nebo ji nakreslete). Připište k ní ještě základní údaje, jak jste 

k ní přišli, jak jste si na sebe zvykali, jak by vypadala úžasná rouška. Kdyby rouška mohla 

mluvit, co by řekla? A můžete prozradit i své plány na to, co se s vaší rouškou stane, až se 

nebudou muset nosit. 

Své příspěvky můžete posílat emailem na adresu Tyrsovackadoba@zstyrfren.cz do středy 

15. dubna. 

Autor nejzajímavějšího příspěvku získá Zlatou přednostenku, naprázdno nezůstanou ani další 

soutěžící. 

 

 
 



Chcete soutěžit s naším časopisem? 

Je to lehké. O kousek níž najdete čtyři různé úkoly (Skrývačka zvířat, Co byste asi řekli, 

Sudoku, Příběh pro spisovatele). Pokud se vám podaří splnit alespoň dva, můžete je poslat 

prostřednictvím odpovědního formuláře (https://forms.gle/HQSQXwCruZ8ZgS1D7). 

Každý odpovídající získá pamětní lístek, jeden žák obdrží Zlatou přednostenku na obědy a ve 

hře budou i menší věcné ceny. Soutěží se ve dvou kategoriích – žáci naší školy a návštěvníci 

(hosté). 

 

Skrývačka 

Dokážete najít zvířata, která se poschovávala v textu? 

Chrápe starý dědek. Máme dvě díže se zásobami na zimu. Lov celý proběhl v lesíku. Řekl: 

„Vyskoč, Kamile!“  Král Ík povolal stráže a dostal křeče kolen a potom písk o milost. Máslo 

nosí manžel vampýrky. Slepí cestovatelé se vydali na cestu kolem kapradí. Pohádkové 

postavy Rákos a Tkanička se muckali, když mlha dopadla do údolí.  

 

Co byste asi řekli? 

Dennodenně internet přináší stovky lidských příběhů, které mají člověka potěšit nebo 

i pobavit. Jaké to je, když se pokusíme vcítit do kůže hrdiny příběhu? 

V pondělí 6. dubna se na internetu objevil tento příběh: 

 

Manžel nešťastně šampionku odpojil od virtuálního závodu 

    Nepozorný manžel vyřadil Mirindu Carfraeovou z boje o prvenství ve virtuálním triatlonu. 

Během cyklistické části zakopl o kabel od jejího trenažéru, který vypadl ze zásuvky a 

devětatřicetiletou Australanku, trojnásobnou vítězku havajského Ironmana, ze závodu 

odpojil. Carfraeová v tu dobu byla druhá. Na dálku závodila s Jocelyn McCauleyovou z USA, 

Angelou Naethovou z Kanady a Jeanni Seymourovou z JAR, když do jejich souboje 

promluvil manžel Carfraeové Tim O’Donnell, americký mistr světa v dlouhém triatlonu z 

2009. Rozhodl se, že své manželce přinese jako motivaci její trofeje, a když procházel, vykopl 

kabel. 

 

Předpokládám, že jste si příběh pozorně přečetli. Budeme chtít, abyste nám (do dotazníku) 

napsali, co byste vy na Mirindině místě řekli svému manželovi poté, co její snažení v soutěži 

skončilo.  

Nejzajímavější odpovědi uvidíte v našem časopise příští týden. Zkuste se prosím vyhnout 

slovům, která bychom museli vytečkovat. 

 

      

 

 

Umíte sudoku?  

Pokud už jste se s ním setkali a třeba jste kamarádi, 

můžete se pustit do řešení. Do dotazníku napište 

číslice ze čtyř hlavních rohů (levý horní, pravý horní, 

levý dolní, pravý dolní). 

 

 

 

https://forms.gle/HQSQXwCruZ8ZgS1D7


Příběh pro spisovatele (s dobrým koncem)  

Představte si, že jdete lesem a najednou v listí uvidíte 

ležet měsíc. Je nažloutle bílý, kousek jej chybí. 

Podíváte se na odpolední oblohu a tam měsíc není. 

Možná ten nešťastník v listí opravdu patří na oblohu a 

vy jste jediní, kdo jej může zachránit. 

Zkuste napsat do dotazníku, co se bude dít dál. 

Nejzajímavější odpovědi uvidíte v našem časopise 

příští týden. 

 

 

A jsme na konci prvního čísla. Snažili jsme se (i když nejsme novináři ani spisovatelé), aby 

to bylo zajímavé čtení. Pokud byste pro nás měli zajímavé poznatky, nápady nebo náměty, 

může využít odpovědního formuláře (https://forms.gle/HQSQXwCruZ8ZgS1D7) 

nebo speciálního emailu: Tyrsovackadoba@zstyrfren.cz 

 

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

stránkách. Za redakci Petr Ondryáš 

 

Tiráž: 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 9. dubna 2020. 
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