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PÁR SLOV ÚVODEM 

Máme za sebou nejdelší pauzu mezi dvěma čísly v celé 
historii Puclíka. Vlivem nejrůznějších okolností a udá-
lostí, které se naší školou a redakcí samotnou od začát-
ku školního roku prohnaly, došlo k tomu, že nám pří-
prava devětaosmdesátky zabrala celé pololetí. Díky 
tomu se tak v jediném čísle potkávají články, které po-
pisují akce vzdálené od sebe spoustu měsíců. Ale jsme 
rádi, že se nám nakonec podařilo číslo dokončit a už 
pilně pracujeme na dalším. To už snad vznikne v ob-
vyklých podmínkách. 
Redakce pracuje od podzimu v pozměněném složení. 
Po odchodu loňských deváťáků posílili naše řady noví 
redaktoři z osmých tříd - Veronika Jamborová, Eliška 
Kostecká, Vašek Poul a Šimon Dufek. Je dost pravdě-
podobné, že ještě v průběhu tohoto školního roku ně-
kdo další přibude, abychom se o práci mohli lépe podě-
lit. To se ještě ukáže... 
Než se pustíte do čtení, rádi bychom vám připomněli, 
že pro vás redakce Puclíka připravila již sedmý ročník 
oblíbeného bowlingového turnaje 6. až 9. tříd, který se 
uskuteční už 22. února. Tak nezapomeňte sestavit druž-
stvo své třídy a včas se přihlaste. Bude to fajn zábava. 
A teď už příjemné počteníčko... 

Redakce 

CO NÁS ČEKÁ 

akce a události nejbližšího období 

• 13. 02. 2018 Brazílie 
vzdělávací pořad, 5.-9. ročník 

• 22. 02. 2018 Turnaj v bowlingu 
smíšená družstva 6.-9. tříd 

• 26. 02. - 02. 03. 2018 Jarní prázdniny 
• 13. 03. 2018 Používám tělo 

vzdělávací pořad, 4.-9. ročník 
• 29. 03. 2018 Velikonoční prázdniny 
• 30. 03. 2018 Velký pátek - státní svátek 
• 02. 04. 2018 Velikonoční pondělí 

 PUCLÍKOVA 
 ŠUŠKÁRNA 

• Když v 8.C probírali v přírodopisu 
hlodavce, přinesla Jolana Hor-
váthová do školy živou ukázku - 
osmáky degu, kterým se taky ně-
kdy říká chilské veverky. Nezapo-
mněla jim s sebou vzít i něco na 
zub - a co jiného než granule. Gra-
nule pro osmáky! A co myslíte, že 
se stalo, když naši inteligentní 
osmáci z 8.C uviděli granule pro 
osmáky z Chille? Tušíte správně, 
normálně jim je snědli. Hmm, to 
není ten správný výraz. Oni jim je 
bohapustě sežrali ☺! Osmáci 
osmákům. Prý chutnají jako bram-
bůrky... No věřili byste tomu v jed-
nadvacátém století ☺? A tak je do-
cela možné, že po zaběhnutých 
projektech „Mléko do škol“ a „Ovo-
ce do škol“ se už brzy objeví pro-
jekt nový - „Granule do škol“... 

• Pan učitel Smékal chtěl v 9.C zjis-
tit, jestli už třída něco chystá na 
slavnostní vyřazení na konci škol-
ního roku. Ale nějak se mu ten 
„konec roku“ v hlavě zašmodrchal 
a vypadla z něho památná věta: 
„Tak co, už se chystáte na konec 
světa?“ Ten zajisté jednou přijde, 
ale 9.C se ho s velkou pravděpo-
dobností dost těžko dočká ☺... 

• Při svém nedávné pozdním úprku 
ze školy drcla ve spěchu paní uči-
telka Svobodová na svém stole do 
hrnečku se zbytkem kávy a nalíčila 
písemky z dějepisu třídy 9.C pěkně 
nahnědo ☺. Mrzuté, ale stane se. 
Třídě to vysvětlila, omluvila se 
a věc byla vyřešena. Mimochodem 
- deváťákům by jistě nevadilo ani 
to, kdyby jejich písemky omylem 
hodila do kamen. Neuplynuly ani 
dva týdny, paní učitelka drcla do 
hrnečku se zbytkem kávy znovu - 
a co bylo nahnědo? Jojo, písemky 
9.C, akorát tentokrát pro změnu 
z angličtiny ☺. Ještě tak pět nebo 
šest hrnečků s kávou na písem-
kách 9.C a děcka už jiné ani nebu-
dou chtít dostávat. Hnědá frčí ☺... 
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ZDRAVÝ 
ŽIVOTNÍ STYL  

V osmém ročníku proběhlo v rámci volitelného předmětu ekologicko přírodopisná praktika 
projektové vyučování, ve kterém žáci zaujali svým postojem ke zdravému životnímu stylu. 
Ve skupinách pak prezentovali své práce, do kterých si vybrali témata sport, koníčky, jídel-
níček, odpočinek a další... 

Při prezentacích neopomněli i praktické ukázky. Ostatní 
tak měli možnost ochutnat ovesné sušenky či banánové 
smoothies, kdy sušenky slavily takový úspěch, že tvůrci 
museli nejednou poskytnout recept na jejich výrobu. Dále 
jsme mohli zhlédnout například přehlídku florbalové vý-
zbroje, ukázku ručních prací apod. 

V projektu měli žáci možnost nejenom pracovat samo-
statně, ale také si uvědomit postoj ke svému zdraví a zdra-
vému životnímu stylu. 

Mgr. Martina Janíčková 
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 třída třídní učitel  chlapci dívky celkem umístění náhradní tř. učitel 

 1.A Marie Budíková 10 6 16 přístavba V. Buchtová 
 1.B Viera Buchtová 10 4 14 přístavba M. Budíková 
 2.A Pavla Sedláková 11 9 20 přístavba M. Ondráčková 
 2.B Markéta Ondráčková 10 13 23 přístavba P. Sedláková 
 3.A Ivana Fousková 11 12 23 přístavba D. Machová 
 3.B Dita Machová 10 12 22 přístavba I. Fousková 
 4.A Markéta Součková 10 9 19 hl. budova P. Poláčková 
 4.B Pavlína Poláčková 10 9 19 hl. budova M. Součková 
 5.A Miroslava Kotovicová 15 15 30 hl. budova M. Žďánská 
 5.B Marcela Žďánská 17 13 30 hl. budova M. Kotovicová 
 6.A Marcela Růžková 15 10 25 hl. budova M. Pinterová 
 6.B Renata Slámová 16 10 26 hl. budova E. Ficová 
 6.C Erika Oravcová 11 11 22 hl. budova J. Matoušková 
 7.A Barbora Šimonová 14 16 30 hl. budova M. Bártová 
 7.B Martina Janíčková 16 12 28 hl. budova P. Smékal 
 7.C Eva Ficová 10 14 24 hl. budova R. Slámová 
 8.A Dagmar Svobodová 9 15 24 hl. budova E. Oravcová 
 8.B Petr Smékal 16 10 26 hl. budova M. Janíčková 
 8.C Marcela Slámová 12 12 24 hl. budova J. Gregorová 
 9.A Radka Havlíčková 8 16 24 hl. budova M. Jurek 
 9.B Ivona Kovačičová 12 10 22 hl. budova J. Klementová 
 9.C Jana Klementová 12 9 21 hl. budova I. Kovačičová 

  1. stupeň 114 102 216 10 tříd 
  2. stupeň 151 145 296 12 tříd 

  CELKEM 265 chlapců 247 dívek 512 žáků 22 tříd 

 Učitelé: 32 Vychovatelé ŠD: 3 Asistenti: 9 Ostatní zaměstnanci: 7 

2017-2018
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Na konci minulého školního roku se náš orchestr Základní umělecké školy v Novém Městě 
na Moravě společně s mažoretkami DDM vydal do Francie na oslavy rovnodennosti... 

Cesta nám docela rychle uběh-
la a my se další den ráno obje-
vili ve městě Montpellier, kde 
jsme se koupali v moři, opalo-
vali na pláži a prohlíželi si 
přímořské město. I když bylo 
skoro celý den pod mrakem, 
všichni z našeho zájezdu se 
poznali tak, že byli spálení ☺.  
Další den po snídani jsme se 
vydali na několikahodinovou 
cestu autobusem do města 
Villefranche de Rouergue. Při 
cestě jsme se ještě zastavili 
v krásném historickém měs-
tečku Conques, kde se nachází 
klášter Sainte-Foy z 11. století. 
Při příjezdu do Villefranche de 
Rouergue se každý trochu bál, 
jak budeme vlastně ubytovaní.  
Naše ubytovaní se nacházelo 
až pár minut za městem v míst-
ním internátu. Asi jsme každý 
čekali něco trochu jiného, ale 
dvě noci jsme to museli přežít. 
Převlékli jsme se, vybalili si 

nástroje a vyrazili jsme na ve-
černí program do centra města. 
Ještě před tím nás ale čekala 
večeře od organizátorů této 
akce pro nás účinkující. Jedli 
jsme v místním kulturním do-
mě, kde byly nachystané stoly 
pro všechny soubory, co tam 
byly. Jídlo bylo hodně zajíma-
vé a pro nás docela nezvyklé…  
Po večeři nás čekalo vystoupe-
ní na náměstí Notre-Dame, kde 
jsme vystupovali společně se 
soubory z Irska nebo Španěl-
ska. V noci nás vzbudil planý 
požární poplach, který praktic-
ky nikdo neuměl vypnout ☺, 
ale další den jsme museli být 
plní sil. 
Ráno jsme se dozvěděli, že 
budeme vystupovat v místním 
nákupním centru. Začali jsme 
pochodovat, vešli jsme do ná-
kupního centra a za pokladna-
mi jsme měli pódiové vystou-
pení. Všichni nakupující z toho 

byli nadšení. Pak jsme se vy-
dali do okrajové části města, 
kde bydleli chudší obyvatelé, 
a nás těšilo, že místní děti měly 
velkou radost. 
Večer byl všemi očekávaný 
noční průvod. Někteří měli 
strach, že budou unavení, ale 
když jsme viděli, kolik lidí 
kolem nás je a tleskají nám, 
žádná únava neměla šanci.  
Přišel poslední den a zájezd se 
chýlil ke konci. Ráno jsme sice 
na snídani dostali bagety, které 
byly tak tvrdé, že jsme je ne-
dokázali rozlomit ani o stůl ☺, 
ale zůstávala nám pořád dobrá 
nálada. Čekala nás dvě vystou-
pení a potom už jen cesta do-
mů. 

Na tento zájezd moc ráda 
vzpomínám a doufám, že se do 
Francie ještě někdy podívám...  



 6

 

Hned počátkem letošního školního roku se velká část žáků devátých tříd spolu s některými 
z 8.A vydala na zájezd do Anglie. Tento studijní pobyt měl rozšířit nejen jejich znalosti o kul-
tuře a životě na Britských ostrovech, ale měl za úkol i otestovat, zda jsou schopni se ang-
licky domluvit v běžné komunikaci či v rodinách, kde byli ubytovaní. Září jsme vybrali 
schválně, protože bývá z hlediska počasí relativně stabilním měsícem, a tak jediné, co jsme 
tentokrát (naštěstí) nepoznali, bylo pravé britské počasí. Jinak byly naše zážitky dost pest-
ré, o čemž se můžete přesvědčit v tomto článku... 

 JAK JSME CESTOVALI... 

Dny, které jsme strávili těše-
ním na školní zájezd do Ang-
lie, utekly jako voda a 24. září 
2017 nastal ten osudný den, 
kdy jsme nasedli do dvoupat-
rového autobusu a s úsměvem 
mávali na své příbuzné, kteří 
pomalu mizeli za rohem. Cesta 
byla náročná, ale s řidiči a prů-
vodkyní utekla rychleji, než 
jsme všichni očekávali. 

Jeli jsme dlouhých 24 hodin 
přes Německo, Belgii a Francii 
přímo do Anglie přes kanál La 
Manche. Autobus byl vybaven 
menší televizí, pohodlnými 
sedačkami, klimatizací a tope-
ním, které ne vždy fungovalo 
☺. I když byl autobus vybaven 

také toaletou, nesmělo se na ni 
chodit, a proto jsme každé čty-
ři hodiny zastavili na benzíno-
vé pumpě, abychom se občer-
stvili a udělali - podle průvod-
kyně - osobní hygienu ☺. 

Při cestě jak do Anglie, tak 
i do určených míst, která jsme 
navštívili, nám průvodkyně 
sdělovala důležité informace 
a na začátku cesty nám rozdá-
vala menší mapy s deskami, 
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které měly ve svém obsahu 
slovník. Při cestách jsme získa-
li spoustu zážitků jak s kama-
rády, tak i s řidiči a průvodkyní 

- např. celní kontrolu a cestu 
obřím podmořským vlakem. 
Pak ale nastal den, který málo-
kdo z nás chtěl, a to den, kdy 

jsme se vraceli domů, tedy 29. 
září. 

Kateřina Rosecká, 9.C 

 KDE JSME BYDLELI... 

Když jsme v Anglii dorazili na 
parkoviště, kde jsme se měli 
setkat s našimi hostitelskými 
rodinami, na všech z nás byla 
znát silná nervozita. Pokládali 
jsme si otázky, jací asi budou, 
jestli si budeme rozumět, a tu 
hlavní, jestli budou dobře vařit 
☺. Jídlo nás - kvůli popisu 
ostatních - docela děsilo. Na-
konec to ale nebylo vůbec tak 
strašné, spíš naopak. 

Seděli či stáli jsme v autobuse 
přilepení na oknech a vyhlíželi 
auta. Parkoviště se začalo plnit 
a my jsme vystupovali podle 
toho, čí hostitelé přijeli. Po 
několika minutách jsme už 
spokojeně a možná i unaveně 
nebo nervózně odjížděli vstříc 
našim dočasným domovům.  
Naše skupina holek byla uby-
tovaná v docela malé místnos-
ti, takže když jsme tam nanosi-
ly tašky s oblečením a jídlem 
od starostlivých rodičů, skoro 
jsme se tam nevešly. Z patrové 
postele a jedné matrace, kterou 
jsme dostaly navíc, abychom 
byly všechny pohromadě, jsme 
měly co dělat, abychom se 
ráno rozespalé dostaly ke dve-
řím. Rázem z nás tak byly zku-
šené parkouristky a skoky přes 
všechno to harampádí jsme po 
prvním dnu zvládaly na výbor-
nou ☺.  
Z celé naší dočasné rodiny 
jsme se vlastně potkávali jen 
s „mamkou“ a její dcerou, ale 

byly naprosto v pohodě 
a dobře se s nimi povídalo. 
Paní byla moc ochotná a pří-
jemná, takže asi nemám jedi-
nou výhradu, možná jen ten 
prostor, ale ne každý si může 
dovolit přepychovou vilu, že?  
Kromě lidí obývala naši do-
mácnost i zvířata - dvě želvy a 
jeden had ☺. Při pohledu na 
právě zmíněného hada jsme si 

připomněly slavný díl výměny 
manželek, který nám vykouzlil 
úsměv na tváři, a tento úsměv 
nezmizel po celou dobu poby-
tu. 
Pobyt u rodin jsme všichni 
strávili v dobré náladě a odnes-
li jsme si od nich spoustu pří-
jemných vzpomínek a dojmů. 

Aneta Košťálová, 9.C 

Vzkaz z Anglie od paní, co u ní bydlela děvčata z 9.A. Samá chvála, 
holky udělaly dobrý dojem - to nás opravdu moc těší... 

A jestlipak najdete v textu chybu, kterou dokáže udělat i rodilá Angli-
čanka? Alespoň vidíte, že ani oni si s tím moc vrásky nedělají, a důle-
žité je, pokud chcete cizí jazyk zvládnout, mluvit a mluvit... 
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 CO JSME VIDĚLI... 

Brighton 

Jen co jsme přejeli hranice 
Velké Británie, rovnou jsme 
pokračovali do města jménem 
Brighton, kde jsme měli naplá-
novaný program. Nejdříve nás 
čekalo podmořské akvárium 
Sea Life, kde měli být údajně 
i žraloci. Někteří z toho měli 
trochu strach - včetně mě, ale 
ukázalo se, že se nebylo čeho 
bát. 
Když jsme vstoupili do objek-
tu, kolem byla akvária s růz-
nými rybami a bylo to opravdu 
velké. Pak jsme vešli do tako-
vého pralesa, kde byl i chame-
león. Šli jsme dál a dál, viděli 
spoustu krásných barevných 
rybiček, mořské koníky a na-
jednou jsme se ocitli v míst-
nosti, kde všude kolem nás 
i nad námi plavali žraloci. 
Vzadu byla i obrovská mořská 
želva, a dokonce i rejnok. Žra-
loci nebyli ti velcí s obrov-
skými zuby, ale byli to malí 

a na pohled docela hezcí tvo-
rové, kteří vypadali jako oby-
čejné ryby. 
Po návštěvě akvária jsme se 
vydali do centra města, kde 
byly obchody a také všemi 
očekávaný Primark. Tam jsme 
se vydali nejdříve a měli jsme 
zhruba 3 hodiny rozchod. Urči-
li jsme si místo srazu a mohlo 
se vyrazit. 
Většina holek (řekla bych, že 
asi všechny ☺) si aspoň něco 
malého koupila, ale neviděla 
jsem snad žádného kluka, který 
by vyšel z obchodu s taškou 
Primark. Vedle Primarku byl 
i známý obchod Poundland, 
kam se též většina žáků vyda-
la. Pak už jsme jen čekali na 
ostatní, až dorazí, a mohli jsme 
jít dál. 

Zastavili jsme se v takovém 
centru, kde byly obchody - 
něco podobného jako Vaňkov-
ka v Brně. Tady jsme si mohli 
dojít na toalety a najíst se. 

Hledání toalet byl asi největší 
oříšek. Hledali jsme je opravdu 
dlouho a nebylo to vůbec jed-
noduché ☺. Nakonec jsme je 
přece jen našli a potom jsme 
už jen seděli na lavičce, odpo-
čívali a šli si dát nějaké hra-
nolky do McDonaldu. 
Když jsme se všichni sešli 
venku, čekala nás asi ta nej-
hlavnější část v Brightonu - 
překrásné molo. Nejdříve to 
z dálky nevypadalo nějak hez-
ky, ale zblízka to byla opravdu 
nádhera a ten výhled stál za to. 
Byla tam i pláž, a tak někteří 
neodolali a šli do vody bez bot 
i bez ponožek, někdo dokonce 
i s botami ☺. 

Oxford 

Další den nás čekalo město 
Oxford a samozřejmě zdejší 
světoznámá univerzita. Ox-
fordská univerzita byla oprav-
du krásná! Byla tam i jídelna, 
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kde se natáčel Harry Potter. 
Také tam byl téměř na konci 
malý obchod se suvenýry, kam 
se také někteří stavili. 

Dál nás čekal hrad Windsor, 
kde jsme dostali zelené náram-
ky, na kterých bylo napsáno 
Windsor Castle. Proběhla tam 
i kontrola jako na letišti, takže 
jsme si museli sundat bundy, 
batohy apod. Viděli jsme hrad-
by, zahrady a samotný hrad byl 
moc hezký. 
Když jsme si celý areál pro-
hlédli, mohli jsme jít do stánků 
se suvenýry, kterých bylo na 
ulici spousta. Většina si kupo-
vala přívěsky na klíče ve tvaru 
telefonní budky, Big Benu 
apod. Pak jsme se sešli s ostat-
ními a šli jsme směrem k auto-
busu. Jelikož jsme měli ještě 
dost času, mohli jsme si dojít 
na toalety a poohlédnout se 
opět po nějakých obchodech. 

Hastings 

Další den nás čekalo město 
Hastings. Jelikož to bylo pří-
mořské město, navštívili jsme 
zde několik muzeí, kam byl 
vstup zdarma. Byly tam mode-
ly lodí. Ještě před tím jsme šli 
ale do muzea pašeráků, kde 
byly různé figuríny a promítal 

se tam i krátký film. Některé 
figuríny byly dost děsivé - na-
příklad tam byla mrtvola, která 
visela oběšená mezi stěnami. 
Nebo - a u toho se hodně lidí 
vyděsilo včetně mě ☺ - tam 

byly mříže a u nich nějaká 
tlačítka. Někdo to zmáčkl a na-
jednou se tam osvítila figurína 
a bylo to doprovázeno zvukem 
řetězů. V tomto městě byla 
i pláž, na které jsme chvilku 
pobyli. 

Seven Sisters 

Pak nás čekal výlet na Seven 
Sisters. Autobusem jsme dojeli 
na místo, zašli si na toalety 
a pak jsme se vydali na „výš-
lap“. Dokonce i pan řidič šel 
nebo spíš jel s námi - a to na 
kole ☺. Seven Sisters jsme si 
někteří představovali jako ně-
jaké skály, ale všude byla ze-
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leň, pod námi moře a byly vi-
dět krásné útesy. 
Všichni si udělali spoustu fo-
tek, a i když to byla spíš tako-
vá procházka, věřím, že si to 
všichni ve společnosti kamará-

dů užili. Když jsme nakonec 
došli nějakým způsobem k au-
tobusu, jeli jsme pak už jen 
k rodinám, kde jsme byli uby-
tovaní. 

Londýn 

Poslední den v Anglii jsme 
strávili v Londýně. Nejdříve 

jsme jeli k London Eye. Bohu-
žel tam bylo tolik lidí, že jsme 
se rozhodli, že se k němu od-
poledne ještě vrátíme. Šli jsme 
tedy k Big Benu, který byl 
zrovna rekonstruován, a viděli 

jsme i budovy parlamentu. Šli 
jsme dál, viděli jsme nějaké 
chrámy a také stráž, u které 
jsme se mohli vyfotit. 
Pokračovali jsme cestou až 
k Buckingham Palace, kde 
jsme si mohli projít jeho okolí. 
Viděli jsme krásné zahrady 
a pozlacené brány. Pak jsme šli 
dál. Z dálky jsme viděli Čín-

skou čtvrť a pak jsme se octli 
na náměstí, kde jsme dostali 
zhruba na hodinu rozchod. 
Někdo se vydal k obchodům se 
suvenýry a někteří šli na jídlo. 
Chvilku jsme se s ostatními 
dívali na muže, který byl upro-
střed náměstí a dělal různé 
triky s koulí a u toho měl puš-
těnou hudbu. 
Když byl čas srazu, vydali 
jsme se konečně k Londýn-
skému oku. Byla tam velká 
fronta, ale naštěstí jsme měli 
jako škola přednost a mohli 
jsme jít dopředu. Cesta okem 
trvala tak 30-40 minut. Točilo 
se to skutečně pomalu a vznik-
ly zde opravdu hezké fotky, 
kde byl vidět celý Londýn.  
Čekala nás ještě plavba lodí, 
na kterou jsme se vydali po 
dalším rozchodu. Dopluli jsme 
k O2 aréně, kde na nás čekal 
autobus. Stačili jsme si ještě 
zajít do Tesca, koupit si nějaké 
jídlo na zpáteční cestu a pak už 
se šlo do autobusu a zamířili 
jsme domů... 

Karolína Večeřová, 9.B 

 CO JSME BAŠTILI... 

Asi po hodině od chvíle, kdy 
za námi v Novém Městě za-
klaply dveře autobusu, zavoně-
ly v jeho útrobách svačiny při-
pravované doma - nejrůznější 
toasty, chleby s řízky, bram-
bůrky, bonbóny i bagety. Po 
cestě jsme pak zastavovali 
hned na několika benzínkách, 
kde jsme si naše zásoby mohli 
doplnit. 
V Anglii jsme hned večer po 
příjezdu dostali v rodinách, 
kde jsme byli ubytovaní, la-
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hodnou večeři. Většinou to 
byla pizza, lasagne nebo jiná 
pochoutka. Ráno jsme dostáva-
li snídani - většinou cornflakes 
nebo jiné cereálie s mlékem 
nebo toasty s džemem. My 
jsme ale k snídani dostávali 
ještě lívanečky s cukrem ☺. 
Na pití jsme měli čaj s mlékem 
nebo třeba džus. 
K obědu jsme dostávali balíč-
ky - většinou to byly toasty se 
sýrem, salátem nebo šunkou, 
nějaké ovoce, pytlík s bram-
bůrkami a čokoládovou nebo 

karamelovou sušenkou. Obě-
dové balíčky končily různě - 
některé snězené, jiné v odpad-
kových koších se slovy, že se 
to nedá jíst, jiné byly rozdro-
beny labutím. 
Večer po příjezdu jsme se zase 
vrátili ke „svým“ rodinám a 
dostali znovu lahodnou večeři. 
Na cestu zpátky jsme dostali 
jen obědové balíčky, což na 
dva dny nemohlo stačit. Měli 
jsme proto v plánu stavit se do 
Tesca a zásoby dokoupit. Kvů-
li časovým komplikacím jsme 

to ale nestihli, a tak jsme si 
nakoupili cestou na benzínkách 
a poslední večer v Anglii i pár-
ky od pana řidiče. Na nás ještě 
vyšly, ale paní učitelky se těch 
svých vzdaly v náš prospěch, 
protože pan řidič zkrátka špat-
ně počítal. 

Jídla jsme nakonec měli všich-
ni dost, takže zpět do Nového 
Města na Moravě jsme se 
s prázdnými žaludky nevraceli. 

Simona Mojžíšová, 9.B 

 CESTOVNÍ PERLIČKY... 

Do Anglie jsme se všichni 
hrozně těšili. Hned jak jsme 
nastoupili do autobusu, našli 
jsme si svoje místa a usadili se. 
Po chvilce cesty jsme všichni 
dostali hlad, a tak jsme začali 
vytahovat svačiny - většinou to 
byly toasty nebo chleba s říz-
kem. Jen Filip Duda zabodoval 
- vytáhl totiž svoje tortillové 
placky a začal je tam samotné 
statečně kousat ☺. 
Chvíli po začátku naší cesty 
jsme s Ellen Marcinko zjistily, 
že na našem místě, na kterém 
jsme seděly, bylo všechno tak-
zvaně nefunkční… Nešlo nám 
tam rozsvítit světlo, Ellen se 
pořád rozepínal pás a mně ne-
šlo sklopit sedadlo. Tak jsem 
poprosila pana řidiče, jestli by 
mi to nepomohl sklopit - a on 
mi řekl, ať mu ukážu ruce… 
Tak jsem mu je ukázala a on 
mi hnedka řekl, že mi to nepů-
jde, protože jsem prý Máňa, 
a že mu to bylo hnedka jasný. 
Pak najednou zmáčkl tlačítko, 
které jsem předtím mačkala 

taky, ale jemu se to najednou 
sklopilo. Nechápu! ☺ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Když paní učitelka Šimonová 
procházela autobus a kontrolo-
vala, jestli jsem všichni připou-
taní, stála v uličce. Jelikož 
jsme jeli dvoupatrovým auto-
busem, tak pan řidič měl v hor-
ním patře kameru, kterou nás 
kontroloval. Uviděl paní uči-

telku, jak tam stojí v uličce, 
a asi si ji spletl s nějakým žá-
kem ☺, protože ji začal do 
mikrofonu napomínat, ať si 
okamžitě sedne, že nemá co 
stát, že by mohl zabrzdit a ona 
by vypadla předním sklem. 

Taky jsme se samozřejmě za-
čali nudit, a tak jsme si vymys-
leli hru, při které se posílají 
papírky, a podle kladených 
otázek (např. Kdo? Co? Jaký?) 
doplňujete vhodná slova. A je-
likož Terce Oravcové vždycky 
hrozně dlouho trvalo, než něco 
napsala, tak jsme jí pořád říka-
li, ať si pohne, a ona nám na 
naše otravné narážky odpově-
děla: „Jo, vždyť jedu jako for-
mule!“ ☺ A stala se z toho 
hláška, kterou jsme pak použí-
vali celý zájezd. 
Kluci si na jedné z benzínek 
koupili čokoládu a nechali ji 
celý den v autobuse. Jelikož 
bylo teplo, tak se jim celá roz-
tekla. Večer, protože měli hlad, 
tak si tu čokoládu namazali na 
ty Filipovy tortilly a začali to 
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jíst. Říkali, že to chutná jako 
palačinky s čokoládou ☺.  

A v takovémhle duchu pokra-
čovala celá cesta až do Anglie 

a opravdu jsme se hodně na-
smáli... 

Leona Librová, 9.C 

 A PÁR HLÁŠEK NAVÍC... 

Na našem výletě do Anglie 
padlo i několik hlášek, kterým 
jsme se smáli ještě po návratu 
domů. Začalo to hned první 
den, co jsme nastoupili do au-
tobusu. 
Naše paní průvodkyně se jme-
novala Saša a na začátku cesty 
asi nikoho nenapadalo, že se jí 
tak jednoduše a rychle vytvoří 

přezdívka a jako o Saše už o ní 
nikdo nebude mluvit… Vždy 
když jsme zastavili u benzínky 
na zdravotní a hygienickou 
pauzu, řekla nám: „Budeme tu 
mít volno cirka 20 minut.“ 
Nebo: „Sejdeme se tu cirka za 
5 minut.“ Od prvního dne už jí 
tedy skoro nikdo neřekl jinak 
než „Cirka“. 
První večer v Londýně si nás 
na meeting point vyzvedávaly 
naše náhradní rodiny. Skoro 
každý měl se svou rodinou 
zážitky, se kterými se musel 
další den svým spolužákům 
pochlubit. Třeba Jakub, který 
nám začal povídat, že nemohl 

dát kufr do kufru ☺. Nikdo 
v tu chvíli nepochopil, že Ja-
kub nemá dva kufry, ale že 
jenom nemohl dát svůj kufr do 
kufru auta. 
Ve Windsoru nám bylo řečeno, 
že po prohlídce budeme mít 
rozchod v uličce, kde jsou ko-
čičí hlavy, a vtom Simča za-
perlila se svojí hláškou: „Fuj, 

tam jsou uříznutý hlavy koček, 
tam nejdu!“ ☺ 
Z Windsoru si zajímavý záži-
tek odnášely paní učitelky. 
Zamyšleně procházely kolem 
historického koberce a před 
nimi šel i nějaký Číňan. Na-
jednou zaslechly zvláštní zvuk, 
co vyšel od Číňana. Zprvu se 
jim nechtělo věřit, že slyšely 
skutečně to, co slyšely ☺, ale 
potom ten zvuk i „ucítily“ 
a měly hnedle ve věci jasno ☺. 
A tak paní učitelka Pinterová 
pronesla: „On nám tady ten 
Číňan vypouští negativní emo-
ce.“ No, něco fakt vypustil, ale 

emoce to asi nebyly, ty zpravi-
dla tak nezapáchají ☺... 
Při rozchodu v Londýně jsme 
chtěli navštívit WC a pár z nás 
- včetně paní učitelky Pintero-
vé s její dcerou - šlo do 
M&M's obchodu. WC bylo 
několik pater dolů, a protože 
cesta k němu se zdála neko-
nečná, povzdechla si paní uči-
telka: „Kolik to má ještě pa-
ter?“ A z davu okolních ná-
vštěvníků se ozvalo česky: 
„Tohle je poslední.“ Mohla to 
být jen náhoda, ale ono to po-
kračovalo… Paní učitelka na 
tu odpověď z davu povídá Mí-
ši: „Míšo, ten svět je ale malej, 
co?“ A z houfu návštěvníků se 
ozvalo: „Jo, to teda je.“ ☺ 
Při vstupu na London Eye jsme 
neměli moc dobrý pocit z toho, 
že nám museli zkontrolovat 
batohy, jestli v nich nemáme 
něco nebezpečného. Jeden pán, 
co nás kontroloval, byl sympa-
tický a chtěl si s námi i trochu 
popovídat, a tak se Kuby ze-
ptal: „How can you call a bac-
kpack in Czech?“ (Jak se řekne 
batoh česky?) A Kuba mu 
svižně odpověděl: „My name 
is Jakub.“ (Jmenuji se Jakub.) 
☺ 
Od London Eye jsme jeli k O2 
aréně lodí a paní učitelka Pin-
terová projevila obavu, že bude 
mít mořskou nemoc. Vtom se 
z davu ozvalo: „To nevadí, 
aspoň nakrmíte rybičky.“ ☺ 

Eva Mošnerová, 9.B 



 13 

 

Ahoj, jmenuji se Jakub, je mi 16 let a chodím na Střední odbornou školu EDUCAnet Brno. 
Ještě před rokem jsem seděl v lavicích této školy přesně jako teď vy. Nebyl snad jediný 
den, kdy bych si neřekl, že už se těším, až z toho růžového ústavu (jak jsme této škole pře-
zdívali ☺) konečně vypadnu, ale teď se do ní rád vracím a vzpomínám... 

Několik let jsem působil v re-
dakci časopisu Puclík, a právě 
proto může dnes číst tento člá-
nek. Když jsem se nedávno 
zastavil ve škole na návštěvu, 
tak se mě pan učitel Havlík 
zeptal, jestli bych nechtěl na-
psat nějaký článek ve stylu 
„základka z pohledu středoško-
láka“. A jelikož na naší škole 
žádný časopis nemáme a mně 
psaní chybí, tak jsem kývnul... 

Začal bych obtížností, protože 
jsem čekal, že až přijdu na 
střední, tak mě asi trefí šlak, 
jak to bude těžké. Ale opak byl 
pravdou. Nevím, jak je to na 
ostatních školách, ale zatím mi 
přijde, že základka byla těžší. 
Známkování máme dle mého 
názoru přísnější, abychom prý 
byli připraveni na známkování 
maturit. 
Když bych porovnával prosto-
ry, tak základka byla rozhodně 
hezčí. Naše škola sice není 
nějaká ruina, ale je to starší 

budova a s modernizací se za-
čalo teprve před několika lety. 
Zato máme ve třídách pohovky 
☺. 

Na základce mě ale jedna věc 
štvala nejvíce a to bylo nošení 
učení. Nebylo ho zrovna málo 
a někdy byl batoh opravdu 
těžký. Teď máme drtivou vět-
šinu učebnic i studijních mate-
riálů ve vlastních počítačích, 
takže váha mého batohu se 
rapidně zmenšila. 
Jak si jistě někteří pamatujete, 
miluju jídlo ☺, a tak bych to 
nebyl já, abych ho do tohoto 
článku taky neprotlačil. Jídelna 
na základce bylo něco úžasné-
ho a opravu se mi stalo málo-
kdy, že bych jídlo vracel. 
U nás sice nevaří špatně, ale na 
základku to prostě nemá! 
Tak jo. Vím, že tohle jistě čte 
i nějaký deváťák, a proto si 
dovolím ještě zmínku o přijí-
mačkách. Osobně si myslím, 
že nebyly tak těžké, jenom šlo 

prostě o čas a to je potřeba 
natrénovat. Základka mě na 
přijímačky připravila dobře a i 
díky ní jsem přesně tam, kde 
dneska jsem. Takže rozhodně 
se nestresujte, nemá to cenu. 
Ještě kvůli tomu něco pokazíte. 
Maximálně se soustřeďte 
a snažte se pracovat jak přesně, 
tak rychle. A věřte mi, že 
i kdyby se vám to náhodou 
nepovedlo, což doufám, že 
nenastane, tak to není konec 
světa a pořád máte spoustu 
dalších možností. 
Ještě chci všem učitelům, spo-
lužákům, školnímu personálu 
a prostě každému, kdo mě ně-
jak na cestě základnou dopro-
vázel, dát jedno velké díky ☺. 
Řekl bych, že jsem článek pře-
táhl více, než je zdrávo, a proto 
vám přeji hodně úspěchů v ži-
votě a deváťákům úspěšné 
složení přijímacích zkoušek.  
Mějte se hezky a někdy zase 
ahoj... 
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V průběhu letošního školního roku jsme měli již dvakrát možnost prostřednictvím vzděláva-
cího pořadu překročit hranice naší republiky a alespoň zprostředkovaně poznat život a kul-
turu v cizích zemích... 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAM – BRÁNA DO INDOČÍNY 
Už na podzim jsme se vydali 
díky projektu SVĚT KOLEM NÁS 
do daleké Asie díky vzděláva-
címu pořadu s názvem Viet-
nam – brána do Indočíny. Pro-
gram trval dvě hodiny, během 
kterých jsme si jednak zopa-
kovali to, co už víme ze země-
pisu, ale také jsme se dověděli 
spoustu nových a velmi zají-
mavých věcí. Na začátku to 
byly víceméně základní infor-
mace, jako například kde se 
Vietnam nachází, kolik má 
obyvatel, jaké je hlavní město 
a jak žijí místí obyvatelé. Mně 
osobně přišla velmi zajímavá 
historie, obzvlášť pasáž o válce 
ve Vietnamu, která trvala neu-
věřitelných 20 let a ve které 
zemřelo kolem 3,8 milionů 
lidí, což si podle mého názoru 
lidé neumí ani představit. 

Abychom ale nebyli jen u to-
hoto morbidního tématu, pře-
suneme se k vietnamské kultu-
ře. Ve Vietnamu žijí lidé úplně 
jinak než my. Myslím, že mají 
o dost bohatší a zajímavější 
kulturu, ale to je asi věc názoru 
každého jednotlivce. Pro Viet-
nam jsou typické tzv. plovoucí 
trhy, což jsou trhy, na kterých 
jsou „stánky“ se zbožím přímo 
na loďkách na řece. Je to jedno 
z největších lákadel turistů.  

Typická pro Vietnam je i jeho 
kuchyně. Jídlo je hlavním prv-
kem oslav a svátků a předsta-
vuje pro Vietnamce možnost 
trávit čas s rodinou. Běžná je 
hlavně rýže, dále potom zele-
nina, ovoce, luštěniny, ryby, 
mořské plody, placky a oříšky. 
Jejich kuchyně je prostě roz-
manitější než ta naše. 

V průběhu tohoto pořadu jsme 
se dozvěděli tolik informací, že 
nacpat je sem všechny je 
prostě nemožné, tak aspoň pro 
příklad - navštívili jsme mimo 
jiné i jeskyně vápencového 
krasu, starobylou císařskou 
citadelu a také jsme poznali 
pohostinnost místních.  

Co dodat závěrem? Program 
byl zajímavý a něco nového 
nás naučil. Já osobně si mys-
lím, že by se dal brát i jako 
určitá forma vzdělávání. In-
formace nám byly podány za-
jímavou formou a byly dopl-
něné spoustou fotografií. Mně 
se program velmi líbil a dou-
fám, že podobný názor měla 
i většina účastníků... 

Aneta Košťálová, 9.C 
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AUSTRÁLIE - NAPŘÍČ KONTINENTEM 
Krátce po Vánocích navštívili 
žáci 4.-9. tříd další zajímavý 
vzdělávací pořad, který nás 
tentokrát zavedl do daleké 
Austrálie. Netradiční bylo 
zejména to, že autor pořadu, 
pan Karel Kocůrek, mluvil 
téměř celou dobu anglicky, 
takže kromě poznávání pro nás 
tak vzdálené země jsme měli 
navíc možnost procvičit si svo-
je jazykové znalosti. 

Pan Kocůrek mluvil dle mého 
názoru dobře, pomalu a sro-
zumitelně, takže mu téměř 
každý rozuměl. Samozřejmě 
jsme občas v něčem tápali, ale 
podle obrázků se dalo snadno 
odvodit, o čem asi pan Ko-
cůrek mluví. Nepovídal o Aus-
trálii pouze obecně, ale na ur-
čitá místa a města se zaměřil 

detailněji - například na Syd-
ney a Adelaide. Dozvěděli 
jsme se, že v Austrálii jsou lidé 
bohatí, ale že je obtížné s Aus-
tralany komunikovat - díky 
jejich přízvuku. Také tam žije 
hodně krokodýlů. 

Program se mi líbil a myslím 
si, že byl zajímavý nejen svým 
zeměpisným zaměřením, ale 
také možností sledovat ho pro-
střednictvím cizího jazyka. 

Karolína Večeřová, 9.B 

HÁDANKA Z DÍLNY Mgr. Erika Oravcová 

Žáci šestého ročníku měli v praktických činnostech v dílnách za úkol vyrobit ze dřeva jisté-
ho živočicha. A tak se do toho pustili ☺. Jestlipak poznáte zvíře, které vytvořili? 
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Již posedmé se sešli v jídelně naší školy na odpolední akci 
děti a jejich rodiče. V rámci projektu Zdravá škola, který za-
štiťuje také Kraj Vysočina, měli možnost nejen ochutnat, ale 
především si sami vytvořit jednohubky, ve kterých prim hrá-
la zelenina... 

Pochutnali si tak na okurkových panáčcích a smajlících, chuťové pohárky poškádlili nefalšovanými 
rajčátkovými beruškami a muchomůrkami, nechyběla ani barevná slunečnice. V průběhu šedesáti 
minut se u jednotlivých stanovišť vystřídalo téměř 150 žáků ☺. 
Poděkování tedy patří všem, kteří se na úspěšně zvládnuté akci podíleli - třídním učitelkám prvního 
stupně, paní učitelce Kovačičové ze stupně druhého a řadě členů našeho školního Ekotýmu. A po-
kud byste i vy chtěli vyzkoušet zeleninu s úsměvem, můžete se do toho klidně pustit... 
 

 Okurkoví panáčci 

• okurky hadovky, žervé, tofu, sýr cihla, sůl, paprika, salát 
• okurky nakrájíme na špalíčky o velikosti 3 cm 
• jako hlavička poslouží lžička sýrové pomazánky 
• sýrová pomazánka: 2/3 žervé, 1/3 tofu, nastrouhaná cihla, smícháme, osolíme 
• dozdobíme vlásky (salát), oči a ústa (paprika)  

 

 Muchomůrky 

• cherry rajčátka, žervé, tofu, pažitka, sůl, tvaroh, bílé nebo tmavé pečivo - rohlíky 
• rohlíky nakrájíme na kolečka a pomažeme pažitkovou pomazánkou 
• na pomazánku dáme lístek rukoly a polovinu rajčátka, kterou dozdobíme tečkami z bílého tvarohu 
• pažitková pomazánka: 2/3 žervé, 1/3 tofu, pažitka, smícháme, osolíme 

 

 Berušky 

• cherry rajčátka, pomazánkové máslo, tofu, tuňák, paštika, bílé nebo tmavé pečivo - rohlíky 
• rohlíky nakrájíme na kolečka a pomažeme tuňákovou pomazánkou 
• na pomazánku dáme lístek rukoly a polovinu rajčátka, kterou dozdobíme tečkami z paštiky a vytvo-

říme tak berušku 
• tuňáková pomazánka: 2/3 pomazánkového másla, 1/3 tofu, tuňák v oleji, smícháme, osolíme 

 

 Slunečnice 

• pomazánkové máslo, tofu, křen, různobarevné papriky, bílé nebo tmavé pečivo – rohlíky, dýňová 
semínka 

• rohlíky nakrájíme na kolečka a pomažeme křenovou pomazánkou 
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• zdobíme na proužky nakrájenou paprikou, doprostřed dáme dýňové semínko – vznikne slunečnice 
• křenová pomazánka: 2/3 pomazánkového másla, 1/3 tofu, křen nastrouháme najemno, smícháme, 

osolíme 
 

 Okurkoví smajlíci 

• okurky hadovky, termizovaný sýr, tofu, avokádo, česnek, cibule, sůl, tvaroh, kečup 
• rohlíky nakrájíme na kolečka a pomažeme avokádovou pomazánkou 
• okurky nakrájíme na kolečka, vytvoříme smajlíky – tvaroh smícháme s kečupem a vytváříme tak oči 

a pusu 
• takto vyzdobené okurky zapíchneme do pomazánky na rohlíku 
• avokádová pomazánka: 2/3 termizovaného sýru, 1/3 tofu, 1 větší dobře zralé avokádo, dle chuti 

česnek a cibule, smícháme, osolíme 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 18 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Jak už se stalo u nás ve škole zvykem, každý rok chodí žáci devátého ročníku do ostatních 
tříd s mikulášskou nadílkou převlečení za čerty, anděle a Mikuláše. Tento rok byl o tuto čin-
nost opravdu veliký zájem, a jelikož dvě deváté třídy požádaly pana ředitele téměř ve stejný 
okamžik, nadílku nakonec obstaraly 9.B a 9.C... 

NÁPRAVA HŘÍŠNÍKŮ JE NERVÁK
Naše třída 9.C dostala na sta-
rost přístavbu. V úterý 5. pro-
since ráno jsme se sešli v naší 
třídě, převlékli se do kostýmů 
a ještě naposledy jsme si prošli 
náš program. Pak už jsme se 
plní očekávání vydali na pří-
stavbu. Když jsme vcházeli do 
první třídy, byli jsme hodně 
nervózní a myslím si, že mož-
ná i víc než děti, které nás oče-

kávaly ☺. S každou další tří-
dou ale nervozity ubývalo a za-
čali jsme si to užívat. Samo-
zřejmě došlo občas i na slzič-
ky, protože přece jenom to 
byly malé děti, ale paní učitel-
ky dokázaly všechny utěšit. 
V jedné třídě se nám dokonce 
stalo, že jedna holčička se nás 
tak bála, že měla celou dobu 

zakryté uši a byla schovaná za 
stolem paní učitelky ☺. 

Všechny děti pro nás měly 
vzorně připravenou písničku 
nebo básničku, a proto jsme je 
sladce odměnili. Doufáme, že 
se všichni hříšníci napraví 
a příští rok tam budou samé 
hodné děti. Tak zase za rok... 

Leona Librová, 9.C 

 
 

MÁLEM ZTRACENÝ MIKULÁŠ 
V 9.B jsme se na tento den 
připravovali pečlivě a spoustu 
dní dopředu. 5. prosince jsme 
měli v plánu sejít se včas ve 
třídě, nachystat se a připravit 
všechno potřebné. Jenže to by 
nebyla naše třída, aby proběhlo 
všechno úplně v klidu. Všichni 
už byli připravení, ale jeden ze 
dvou hlavních účinkujících ve 

třídě nebyl. Chyběl jeden ze 
dvou Mikulášů a vypadalo to, 
že zaspal. Jedna ze dvou miku-
lášských skupin naší třídy už 
se začala obávat, že bude mu-
set nadílku absolvovat bez 
hlavní postavy, ale naštěstí 
k tomu nedošlo a s prvním 
zvoněním mohly obě skupiny 
vyrazit. 

U mladších dětí na hlavní bu-
dově bylo sice o trochu míň 
hříšníků než u starších, ale i ti 
nám slíbili, že se polepší a bu-
dou hodní ☺. Tak doufáme, že 
všichni svůj slib dodrží a příští 
rok, až se Mikuláš s anděly 
a čerty opět vrátí, budou ve 
škole jen samé hodné děti. 

Eva Mošnerová, 9.B 



 19 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20 

 

Tradiční vánoční diskotéka, kterou pořádá redakce časopisu Puclík již spoustu let, se 
v tomto školním roce konala už 14. prosince. Byl to jediný termín, kdy jsme mohli 
v předvánočním období využít prostory kulturního domu - a to ještě pouze díky vstřícnosti 
vedení Základní umělecké školy v Nové Městě na Moravě, které nám přenechalo jeden ze 
svým rezervovaných termínů, za což jsme jim moc vděčni... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Vstupenkou byl svítící nára-
mek, který každý účastník 
z řad žáků 4.-9. tříd obdržel 
hned při vstupu do sálu. Roli 
nejdůležitější - tedy roli dýdže-
je už tradičně převzal David 
Hamerský, který nám servíro-
val aktuální hity, ale i písničky, 
na které se tančí už pěkných 
pár let.  
I letos jsme diskotéku doplnili 
několika soutěžemi, ale většina 
z nich byla určena pro jednot-

livce, protože sehnat některé 
třídní kolektivy, které by chtě-
ly soutěžit a posbíraly po sále 
odpovídající počet spolužáků, 
je někdy prostě nadlidský vý-
kon.  
A tak se tentokrát o něco víc 
tancovalo, což jistě nebylo na 
závadu. Diskotéku nám zpest-
řily nafukovací balónky, umělý 
sníh, tradiční laserová show 
a na konci i ojedinělý výkon 
sourozenců Dunkových, kteří 

nám na pódiu zazpívali a šlo 
jim to fakt skvěle! Ale měli 
jsme tentokrát třeba i jeden 
přišlápnutý palec ☺ a dvě po-
ruchy dýdžejského pultu kvůli 
elektrice. 
Doufáme, že se všem úterní 
odpoledne líbilo, a snad se 
v tomto roce před Vánocemi 
zase společně sejdeme, aby-
chom se pobavili, zatančili si 
a zpříjemnili si poslední dny 
před vánočními prázdninami... 

Tato akce byla realizována ve spolupráci seSR
spolek
rodičů
zš nmnm

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 124 za podpory města
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VÁNOČNÍ PŘEKVÁPKO… PUCLÍKŮV KOMIKS 

Vánoce jsou už za námi, ale možná někoho z vás pod stromečkem také potkalo ne právě oslnivé překvape-
ní. Jako v komiksu, který vytvořila Kateřina Rosecká z 9.C… 
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Jednoho listopadového rána jsme se shromáždili u kulturního domu a vydali jsme se na 
exkurzi, která byla zaměřena především na oblast výroby elektrické energie. Na závěr jsme 
ale stihli nahlédnout i do hluboké minulosti a seznámit se s počátky knihtisku... 

Naším prvním cílem byla pře-
čerpávací vodní elektrárna 
Dalešice. Zde nám řekli pár 
základních informací o době, 
kdy bylo dílo vybudováno, 
z čeho bylo vystavěno, kolik 
vody dokáže pojmout, kolik 
vyrobí elektřiny a také to, že je 
tato stavba jedna z mála re-
verzních elektráren v ČR. 
Poté jsme si prohlédli, jak vy-
padala dřívější turbína, a pak 
jsme se přesunuli do informač-
ního centra, kde jsme zhlédli 
krátký film o této elektrárně. 
Po filmu jsme se vydali přímo 
do provozu. Viděli jsme uzávěr 
toku, generátory a trubky ve-
doucí vodu z přehrady do elek-
trárny. 
Druhá část naší exkurze patřila 
návštěvě Jaderné elektrárny 
Dukovany. Po příjezdu nás 
odvedli do promítací haly, kde 

jsme zhlédli film o elektrárně 
a o blackoutu. Poté jsme se 
rozdělili na dvě skupiny a po-
stupně jsme si prohlédli, jak 
probíhá výroba energie, jak 
funguje jaderné štěpení, jaké 
atomy se nejlépe štěpí a kde se 
skladuje zbylý odpad. 
Závěrečná část exkurze se 
odehrála v Kralicích, kde nám 
v místním muzeu ukázali, jak 
se tiskla jedna z prvních biblí 
a jak vypadala tiskařská pís-
mena. Poté už jsme jeli rovnou 
domů. 
Exkurze byla opravdu poučná. 
Načerpali jsme spoustu infor-
mací, které se určitě budou 
hodit při výuce fyziky, češtiny 
i dějepisu. A pro některé z nás 
se stane možná i vhodnou in-
spirací při úvahách o budou-
cím zaměstnání. 
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Ve středu 8. listopadu 2017 jsme jeli na exkurzi do Brna. Shromáždili jsme se před kulturním 
domem a za chvíli přijel krásný moderní autobus. Všichni jsme do něj nasedli a vyjeli jsme... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta byla velmi zajímavá, 
protože jsme jeli např. kolem 
výlovu rybníka. Také mě pře-
kvapilo, jak jsou ráno dálnice 
frekventované. Pan řidič byl 
přísný, ale i přátelský. 
Když jsme dojeli do Brna, pan 
řidič nás vysadil u VIDA par-
ku, kde jsme nejdříve posvači-
li. I když jsem to tam už trochu 
znal, byl jsem příjemně pře-
kvapený. Nejvíc mě bavilo 
kolo na laně a letadlo na tyči. 

Asi po hodině a půl jsme VI-
DU opustili. 
Nasedli jsme do autobusu, kte-
rý nás odvezl k planetáriu. 
Uvnitř jsme si posedali do vel-
ké místnosti a nad námi začali 
nejprve promítat souhvězdí. 
Nejzajímavější chvíle nastala, 
když se všude nad námi obje-
vily planety. Každou z nich 
nám popsali a ukázali z blízka. 
Nakonec jsme zatleskali, pro-
tože se nám program líbil. 

Autobus nás vyzvedl na stej-
ném místě. Cesta zpátky mi 
rychle uběhla, protože jsme si 
povídali s kamarádem o zážit-
cích z Brna. Také jsem poslou-
chal hudbu. Před kulturním 
domem na mě čekal táta. 

Exkurze se nám moc líbila. 
Dověděli jsme se spoustu za-
jímavých věcí o planetách 
i souhvězdích. Jsme velice 
rádi, že nám to paní učitelky 
zařídily. 
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Pracujete u nás ve škole už 
několikátý rok jako asistent 
pedagoga. Je to profese, kterou 
ještě před pár lety naše škol-
ství prakticky neznalo, nyní se 
však asistenti objevují téměř na 
každé základní škole. Co vás 
vedlo k tomu o takové profesi 
vůbec uvažovat a nakonec do 
ní i nastoupit? 

Již dříve jsem pracoval s dět-
mi. Trénoval jsem mladší žá-
kyně dívčí kopané. Po ztrátě 
zaměstnání jsem přemýšlel, co 
dál. Práce s dětmi mě vždy 
velice bavila, a tak jsem si do-
plnil vzdělání v oboru vycho-
vatel. Inspirací mi byla také 
práce mojí manželky. 

Předpokládáme, že práce asis-
tenta pedagoga nebyl váš celo-
životní cíl. Jaká je vaše původ-
ní profese? 

Administrativní pracovník. 

Kde všude jste pracoval, než 
jste nastoupil k nám do školy? 

Jako skladník v místní firmě. 

Co jste musel udělat pro to, 
abyste se stal asistentem? Ja-
ké podmínky člověk musí spl-
nit? 

Doplnil jsem si pedagogické 
vzdělání na Masarykově uni-
verzitě v Brně. 

Co se vám v prvních dnech 
nebo týdnech, které jste strávil 
v novém zaměstnání, zdálo 
nejobtížnější? 

Zvyknout si na školní prostředí 
a nový kolektiv - zvláště na ten 
dětský. 

V čem se hlavně lišila vaše 
předchozí práce od té nynější?  

Dříve jsem pracoval převážně 
manuálně, nyní pracuji s dět-
mi, což mě více naplňuje. 

Co všechno musí člověk ovlá-
dat nebo umět, aby profesi 
asistenta pedagoga mohl za-
stávat? 

Komunikace s lidmi, práce 
s dětmi, trpělivost a oprášení 
již zapomenutých vědomostí. 

Někteří naši čtenáři se možná 
ještě s asistentem pedagoga 
přímo při jeho práci nesetkali, 
a tak bychom rádi věděli, co 
všechno máte na starosti, z ja-
kých činností se vaše práce 
skládá? 

• působí u nás ve škole jako 
asistent pedagoga, který po-
skytuje na základě pokynů 
učitele individuální pomoc 
dětem při výchovně vzdělá-
vací činnosti 

• jeho manželkou je Mgr. Erika 
Oravcová, učitelka naší zá-
kladní školy 

• je správcem táborové zá-
kladny v Olešné, která patří 
Domu dětí a mládeže v No-
vé Městě na Moravě 

• pravidelně ho můžete potkat 
v posilovně, ale věnuje se i 
dalším sportům - hraje volej-
bal, tenis, jezdí na kole, v zi-
mě lyžuje... 

• chtěl by umět jezdit na 
snowboardu a taky by si 
moc rád koupil motorku 

• když je to možné, rád si ráno 
pospí, ale jinak svůj čas 
ochotně věnuje své rodině 

• rád a dobře vaří, což často 
uplatní nejen doma, ale tře-
ba i na dětských táborech 

• věnuje se chovu ryb, které 
jsou určeny na vánoční stůl, 
a ve volném čase je mu dob-
rým kamarádem kytara 

• na lidech si nejvíce cení 
jejich charakteru, pravdo-
mluvnosti a čestnosti 

• vadí mu, když jsou lidé so-
bečtí, prolhaní a závistiví 

• nerad uklízí a doma se mu 
docela daří se téhle činnosti 
vyhýbat ☺ 

• jeho představa ideální dovo-
lené je úzce spojena s ces-
továním za sluncem, teplem 
a mořem 

•  nejoblíbenější: 
 film Jak vytrhnout velry-

bě stoličku 
Tenkrát na západě 

 skupina Kabát, Arakain 
 zpěvák Aleš Brichta 
 spisovatel Jeffery Deaver 
 jídlo řízek 
 barva modrá 
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Jako asistent pedagoga podlé-
hám instrukcím paní učitelky. 
Pomáhám žákům, kteří jsou 
pomalejší, občas potřebují po-
moct s probíraným učivem 
nebo jsou neposední. 

Napadlo vás někdy za tu dobu, 
co pracujete jako asistent, že 
jste udělal pěknou hloupost, 
když jste tohle místo vzal?  

Nenapadlo, práce s dětmi mě 
velice baví. 

Je něco, co neumíte, ale kdy-
byste to uměl, hodně by vám to 
ve vaší práci pomohlo? 

Lepší dovednosti práce na PC. 

Znal jste naši školu i z před-
chozích let? Byl jste někdy 
jejím žákem? 

Ano, v letech 1982-1990. 

Kdybyste mohl ze své pracovní 
činnosti něco vyřadit, co by to 
bylo?  

V této chvíli mě nic nenapadá. 

A naopak - co se vám na této 
práci líbí? 

Práce s dětmi na prvním stup-
ni. 

V rozhovorech se často ptáme 
na sny. Jaké byly vaše dětské 
sny o vašem budoucím životě?  

Vždycky jsem chtěl být učite-
lem. To se mi nesplnilo, ale 
nynějším povoláním jsem se 
k tomu aspoň přiblížil. 

Je nějaká hodně hezká vzpo-
mínka, kterou si z útlého dět-
ství dodnes vybavujete? 

Jako kluk jsem na dovolené 
v Polsku chytil velkou štiku. 

Bylo to na řece a dalo mi dost 
práce, než jsem ji dostal na 
břeh. 

A máte třeba i nějakou neza-
pomenutelnou nepříjemnou? 

Když mi ve dvou letech zemře-
la máma... 

Jaký jste měl v dětství vztah ke 
škole? Byl jste vzorné dítě, 
nebo si s vámi učitelé užili svo-
je ☺? 

Vzorný určitě ne, ale snažil 
jsem se, seč mi síly stačily ☺. 

Vyvedl jste někdy na základce 
nějaký průšvih, na který si 
dodnes vzpomínáte? 

Pár klukovin jsem vyvedl jako 
každý kluk, ale větší průšvih 
asi ne. 

Které předměty vás ve škole 
bavily? 

Určitě tělocvik, dílny a mate-
matika. 

Vzpomínáte rád na nějaké akce, 
které jste jako dítě ve škole 

zažil a dnes už nedělají? 

Pokud si dobře vzpomínám, 
v posledním ročníku jsme měli 
několikrát kulturní odpoledne 
ve vinárně v kulturním domě. 
Dále pak akce s pionýrem 
a branná cvičení, která probí-
hala v pracovní sobotu.  

Nutili vás někdy rodiče do ně-
čeho, co jste tehdy nechtěl, ale 
dnes už víte, že měli pravdu? 

Ano, učit se, svědomitě se při-
pravovat do školy a pracovat 
na zahradě. 

Doba se rychle mění. V čem si 
myslíte, že jsou dnešní žáci jiní 
než ti, kteří seděli v lavicích ve 
vašich školních létech? 

Dnešní žáci se mi jeví jako 
méně sportovně zdatní, více 
hubatí a méně pečliví. Využí-
vají nové technologie, které za 
mého mládí nebyly. 

Co podle vás v dnešní době 
děti ovlivňuje nejvíce?  

Hlavně nové technologie (po-
čítače, telefony), které ovládají 
volný čas dnešních dětí. 



 27 

Jak se díváte na povolání učite-
lů, měnil byste s nimi? 

V dnešní době to nemají učite-
lé vůbec jednoduché. Jejich 
povolání je spíš poslání. Někdy 
bych měnil, jindy jim vůbec 
nezávidím. 

Co děláte ve volném čase, jak 
relaxujete a nabíráte síly? Máte 
nějakého koníčka?  

Relaxuji v posilovně a rád si 
zahraji na kytaru - akustickou 
i elektrickou. Také se věnuji 
chovu a prodeji vánočních ryb. 

Sportujete? 

Rekreačně se věnuji tenisu, 
volejbalu a chodím cvičit. 
Nejsou mně cizí ani jiné druhy 
sportu, např. lyže a kolo. 

Dokážete nic nedělat a jen tak 
si zalenošit?  

Ano, snažím se každý den ale-
spoň chvíli lenošit s knížkou 
☺.  

Umíte vařit? Co byste dokázal 
v kuchyni zvládnout? 

Ano, vařím často a rád. Vařím 
také dětem na letních táborech. 

A co třeba pračka, žehlička 
nebo vysavač? Říkají vám něco 
ty názvy ☺? 

Doma se jim vyhýbám ☺, ale 
jako správce táborové základ-
ny v Olešné i tyto práce zvlá-
dám. 

Chodíte rád nakupovat? Jste 
aktivním řidičem nákupního 
košíku ☺? 

Ani ne, nakupuji jen v nezbyt-
ně nutném případě. 

Kde jste byl v životě nejdál od 
svého bydliště? 

Na dovolené v Tunisku. 

Kdyby nezáleželo na penězích, 
na vzdálenostech, na dopravě a 
všem ostatním, do jaké země 
byste se chtěl podívat a něja-
kou dobu tam strávit? 

Rád bych procestoval Kanadu 
nebo Austrálii. 

Prožil jste někdy nějaký adre-
nalinový zážitek? Lákalo by vás 
něco? 

Mým adrenalinovým zážitkem 
bylo dřívější sjíždění řek na 
ručně vyrobeném voru. 

Jaká se vám líbí hudba? Co 
posloucháte nejčastěji? 

Líbí se mi většina žánrů, nejví-
ce asi metal či rock. 

Jaký máte vztah k moderním 
přístrojům a digitálním techno-
logiím? 

Snažím se jim porozumět 
a maximálně je využít. 

Jste aktivním členem sociál-
ních sítí? Je Facebook nebo 
třeba Twitter vaším denním 
společníkem? 

Členem jsem, ale používám je 
minimálně. 

Kdybychom vám chtěli něčím 
udělat radost, co by to bylo? 

Posunout začátek pracovní 
doby na 8.00 hodin. Rád si 
ráno pospím ☺. 

Které roční období je vaším 
největším favoritem? A důvod? 

Asi léto. Nejvíce člověk cestu-
je a užívá si teplo. 

Kdyby existovalo cestování 
časem - do jakého období bys-
te se rád podíval? 

Do středověku. 

Co považujete ve svém životě 
za největší úspěch? 

Rozšíření vzdělání v pokroči-
lém věku a začlenění se do 
školského systému. 
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Splnil jste si v životě nějaký 
sen? Třeba sen klukovský ne-
bo nějaký už z dospělého vě-
ku? 

Před časem jsme s několika 
přáteli založili kapelu a chvíli 
se bavili hudbou, skládáním 
textů a nových písní. 

Co vás v poslední době roze-
smálo nebo dobře pobavilo? 

Politická debata v televizi ☺. 

Máte doma nějaké zvířátko, 
domácího mazlíčka nebo jaké 
zvíře byste chtěl, kdybyste k 
tomu měl podmínky? Jaký má-
te vůbec vztah ke zvířatům? 

Zvířata mám velice rád. 
Vždycky jsem si chtěl pořídit 
většího psa. Bohužel mi to 

stávající podmínky neumožňu-
jí. 

Čeká vás v dohledné době ně-
co příjemného, na co se těšíte? 

Sportovní aktivita na horách. 

Existuje něco, co byste rád 
změnil, ale nemůžete? 

Omládnout alespoň o dvacet 
let ☺... 

Jaký máte svůj osvědčený lék 
na špatnou nebo smutnou ná-
ladu? 

Sport, hudba a rodina. 

Kdybyste vyhrál třeba dvacet 
miliónů, co byste s nimi udělal? 

Jak by se tou výhrou změnil 
váš život? 

Pořídil bych si dům u moře, 
trávil bych tam celé léto a chy-
tal ryby... 

Co vás dokáže spolehlivě rozčí-
lit na maximum?  

Diskuze o politice. 

Na závěr vám, stejně jako jsme 
to udělali vašim předchůdcům, 
půjčíme na chvíli kouzelnou 
hůlku. Jakou změnu máme 
očekávat, až nám ji vrátíte? 

Asi bych se rád vrátil v čase do 
dětských let a začal pracovat 
na svých snech znovu a lépe. 

Rozhovor připravil 
Zdeněk Havlík 
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Během měsíce ledna a února žáci osmých ročníků tradičně absolvují kurz první pomoci. 
Zde se učí například správně přivolat záchrannou službu, podávat první předlékařskou po-
moc při zástavě srdce, krvácení, ale třeba i při šoku, popáleninách nebo zlomeninách... 

Ve středu 3. ledna 2018 jsme měli 
úvodní blok kurzu první pomoci. 
Byl rozdělen do tří hodin. První 
hodinu jsme si obecně povídali 
o první pomoci, kdo ji může po-
skytnout a v jakých situacích je to 
nezbytné. Dozvěděli jsme se, že 
když laik (člověk bez zdravotního 
vzdělání) neposkytne první pomoc 
jinému člověku, i když by ji po-
skytnout mohl, může jít do vězení 
až na dva roky. 
Ve druhé hodině kurzu jsme si 
ukázali resuscitaci dospělého člo-
věka a batolete. Každý měl také 
možnost si tuto činnost sám vy-
zkoušet. Třetí hodina byla věnová-
na krvácení. Ukázali jsme si, jak 
zastavit a pomocí obvazu ošetřit 
tepenné i žilní krvácení. 
17. ledna 2018 jsme absolvovali 
druhý blok našeho kurzu. Opět byl 
rozdělen do tří hodin. První hodinu 
jsme si zopakovali resuscitaci a vě-
domosti o krvácení. Potom jsme si 
povídali o zlomeninách a zkoušeli 
jsme, jak pomoct někomu se zlo-
meninou ruky nebo nohy. V druhé 
hodině jsme si povídali o popále-
ninách, omrzlinách, poleptání, 
úžehu a úpalu. Byla to hodina plná 
teorie, ale díky ní už víme, jak 
postupovat, kdyby se nám něco 
z toho stalo. 
Ve třetí hodině jsme si zkusili test, 
který v sobě zahrnoval všechny 
informace, které jsme během kurzu 
získali. Na závěr jsme dostali prak-
tickou příručku o první pomoci 
a ještě nějaké drobnosti. 
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Určitě se shodneme na tom, že dobrá svačinka může neobyčejně zpříjemnit obyčejný školní 
den. S prázdným žaludkem jde všechno mnohem hůř a taky náš mozek potřebuje k tomu, 
aby mohl být ve škole alespoň občas použit ☺, pravidelný přísun energie. V naší anketě 
jsme proto tentokrát zjišťovali, co nejčastěji nosíte na svačinu a jak doplňujete energii, kte-
rou z vás vyučovací proces vysává ☺... 
 

1. otázka: Co míváš ve škole na svačinu? 

2. otázka: Kdo ti chystá svačinu? Nebo si ji kupuješ? 

3. otázka: Co míváš k pití? 

4. otázka: Jak si představuješ dokonalou svačinu? 
 

 

 Filip Mareček, 7.B 

1. Chleba. 
2. Sám. 
3. Čaj. 
4. Něco dobrého... 

 Michal Žváček, 8.B. 

1. Nenosím svačinu. 
2. Když ji mám, tak to si ji 

kupuju. 
3. Vodu. 
4. Burger. 

 Klára Svobodová, 7.A 

1. Nic. 
2. Když ji mám, tak sama. 
3. Kradu pití spolužákům ☺. 
4. Jogurt. 

 Martin Švanda, 6.A 

1. Rohlík s vysočinou. 
2. Sám. 

3. Šťávu nebo čaj. 
4. Bonbóny a hamburger. 

 Alice Jirků, 4.B 

1. Rohlík nebo chleba. 
2. Rodiče. 
3. Čaj. 
4. Koblih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aneta Jamborová, 5.B 

1. Namazaný rohlík a manda-
rinku. 

2. Mamka. 
3. Vodu. 

4. Ovoce. 
 Daniel Veselý, 8.C 

1. Chleba. 
2. Někdy si ji dělám sám a 

někdy rodiče. 
3. K pití mívám čaj, šťávu a 

pepsi. 
4. Dokonalá svačina je pro mě 

pepsi a kebab. 

 Simona Lemperová, 8.C 

1. Většinou nějaký jogurt, 
případně namazaný chleba, 
namazaný rohlík, sladkost a 
ovoce, zeleninu. 

2. Většinou ji dělá máma, 
občas si ji koupím, když 
jdu do školy. 

3. Šťávu nebo Soda stream. 
4. Každá svačina je dokonalá, 

pokud na ni mám chuť ☺. 

 Lukáš Juránek, 7.A 

1. Rohlík. 
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2. Sám. 
3. Čaj. 
4. Řízek ☺. 

 Jaroslav Starý, 8.A 

1. Dva chleby s vysočinou a 
mandarinku. 

2. Rodiče. 
3. Šťávu nebo čaj. 
4. Takovou, jakou mám... 

 
 

 
 
 
 

 

Anketu připravily Veronika Jamborová a Eliška Kostecká, 8. ročník 
 

STEREOTYPY 
NEJSOU DORÉ TIPY... Karolína Večeřová, 9.B 

V pátek 3. listopadu 2017 se v novoměstském kulturním domě konala benefice obecně pro-
spěšné společnosti Portimo, která měla podtitul NA JEDNÉ LODI, PŘEDSUDKŮM NAVZDORY... 

Celodenní program zahájila 
dopoledne beseda s názvem 
Stereotypy nejsou dobré tipy, 
jejímiž hosty byli novinář Erik 
Tabery, šéfredaktor Týdeníku 
Respekt, a Marek Štys, šéf 
humanitárních projektů o.p.s. 
Člověk v tísni. Z naší školy se 
akce zúčastnili žáci 8. a 9. tříd. 

Každý očekával, že se budou 
na plátně promítat nějaké foto-
grafie nebo videa, prostě tak, 
jak to většinou bývá, a že se 
bude na uvedené téma prostě 
mluvit. Bylo to ale jinak. Mo-
derátorka besedy položila ně-

jakou otázku a oběma hostům 
dala možnost odpovědět. Ne 
všechny to tak úplně bavilo, 
protože program začínal zrov-
na v době velké přestávky ☺.  

Nebyl to naučný pořad, ale 
vyslechli jsme si názory hostů 
besedy na předsudky a stereo-
typy. Ke konci dala moderá-
torka i nám možnost vyjmeno-
vat nějaké předsudky, s který-
mi se často v běžném životě 
setkáváme. Nejdříve se ke slo-
vu přihlásili jen ojedinělí jed-
notlivci, ale potom už se hlásil 
téměř každý. 

Někdo říkal, že lidé často ně-
koho odsuzují kvůli jeho pů-
vodu, kvůli barvě pleti, a při-
tom toho člověka ani neznají. 
Nebo někdo odsuzuje styl 
hudby, který jiný poslouchá, 
přitom si může každý poslou-
chat hudbu, jakou chce. 
Zazněla tam celá řada před-
sudků a paní moderátorka byla 
mile překvapená, jak velkou 
máme odvahu vyjádřit svůj 
názor a říct přede všemi, co si 
myslíme. Pro náš budoucí ži-
vot je to velice důležité... 

 

 
 
 

SLOVO ODBORNÍKA... 
Školák, který nesvačí a mnohdy ani nesnídá, nemá dostatek energie na zvládnutí školní 
výuky, protože dopolední hladovění má za následek nesoustředěnost, zhoršenou schop-
nost vnímání výkladu a může tak přímo zhoršit školní výsledky. Ideální svačina by proto 
měla obsahovat takzvanou trojkombinaci živin – bílkovin, sacharidů a tuků. 

nutriční terapeutka Hana Knížková, DiS., Poradenské centrum Výživa dětí 
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Tradiční podoba našich sloupečků, jak jsme si na ni v minulých létech zvykli, se tentokrát 
poněkud změnila. Jednak se za žáky ujal slova Vašek Poul z 8.C, protože Kuba Starý náš 
„růžový ústav“ už opustil, jednak se vlastně ani nejedná o sloupečky, nýbrž o rozhovor na-
šich sloupečkářů. A téma? Samozřejmě svačinka.... 

Ahoj Vašku, dneska bychom si 
měli vyměnit názory na svačiny. 
Jak jsi na tom? Svačíš ve škole? 

Svačím, protože mám většinou 
hlad, ráno totiž nesnídám. 
A občas si dokonce svačiny 
nosím i do kroužků, protože je 
ve škole nestihnu sníst. 

Tak to jsme na tom podobně. Ale 
poslední dobou se snažím. Sní-
daně je prý základ a přiznám se, 
že bez ní se velké přestávky sko-
ro nedožiju ☺. Někdy mám svači-
nu z domu, někdy si ji koupím. 
A co ty? 

Já si svačinu chystám doma. 
Suroviny na svačinu většinou 
doma máme, a tak si ji dělám 
sám. Pouze málokdy si svačinu 
koupím. Svačiny z domu mi 
přijdou různorodější, protože 
máte obrovské množství mož-
ností, jak si svačinu udělat.  

Jako dobrá věc mi přijde 
i možnost koupit si ve škole 
mléko. Normálně stojí Kravík 
v obchodě 15-20 Kč. A koupit 
si ho u nás za 5 korun je ob-
rovská sleva. A ochucené mlé-
ko je dobré. 

Hm... Tak to si asi budeš muset 
nechat zajít chuť, protože, jak 
jsem postřehla, letos dostává 
každý pouze neochucené mléko 
zdarma a klasické Kravíky 

s ochuceným mlékem jsem na 
škole zatím neviděla. Chápu, že 
je měly děti rády, ale upřímně, 
toho cukru tam bylo na můj vkus 
až moc. Pila jsem ho jednou, asi 
před deseti roky. Tehdy mi ho na 
dozor přinesli v dobré víře devá-
ťáci a popravdě - nikdy víc! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Spíš mě napadá, že s podobnými 
akcemi, jako je mléko či ovoce 
zdarma, to občas zavání ostudou. 
Nevím, zda to žáky naučí zdra-
vému stravování, hlavně když 
jsem nedávno ty žluté papriky 
viděla všude... Ale i namazaný 
chleba se může ve třídě stát ta-
kovou malou biologickou zbraní, 
hlavně když v lavici odpočívá 
delší dobu. Jak je to se svačinami 
u vás ve třídě? 

Moc příhod se svačinami sice 
nemám, ale něco si pamatuji. 
Tak například u nás ve třídě se 
jednou záhadně objevila svači-

na - chleba s okurkovou poma-
zánkou. A tak jsme zjistili, že 
některé svačiny dokonce doká-
žou létat ☺. Po krátkém boji 
totiž  z ničeho nic vzlétla 
a skončila rozmázlá po polovi-
ně obložení, na taškách, na 
židlích a lavicích. 
A potom mám ještě jednu. 
Jednoho dne po tělocviku se 
naše holky ve třídě voněly vo-
ňavkou ve spreji. A našim klu-
kům ji našplíchaly na lavici. 
Hned druhý den kluci zareago-
vali - vzali droždí a celou lavi-
ci tím droždím holkám potřeli. 
Ty zas na oplátku natřely klu-
kům lavici banánem z jedné 
svačiny. Nakonec všechen ten 
nepořádek zahladila houba 
a hadr.  
A pak ještě flaška loňské 9.C, 
tu si asi pár lidí také stále pa-
matuje. Tlely v ní zbytky sva-
čin jako v pokusné biochemic-
ké laboratoři ☺... 

No, o té mi nepovídej ☺! O slov-
níčky z angličtiny jsem měla 
strach! Protože kdyby to ve skříni 
bouchlo, tak by je to snad sežralo 
jako kyselina, když jsem si před-
stavila ten obsah ☺… 

Tak díky za rozhovor a jdeme na 
svačinku ☺... 
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V minulém školním roce nikdo nepropadl, a tak u nás ve škole všichni postoupili o ročník 
výš, i když se možná po přečtení následujících perliček budete divit. Já se docela divila... 

Některým dětem přibyly nové předměty, jako je třeba rodinná nebo občanská výchova, o kterých 
panuje mezi žáky všeobecný názor, že se do nich není potřeba učit, protože to je přece „jen výcho-
va“. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale to, že otevřu sešit a podívám se na to aspoň „z rychlíku“, 
ještě nikomu neuškodilo a hlavně - některé věci snad musím znát i bez učení. I když... 

• Sinovica, otmačína a jiné perly ☺ - aneb být příbuzná tohoto autora, asi ho pořádně praštím po 
hlavě, protože nevědět, jak se nazývají příbuzní, je tedy síla... 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

• Na našem území žijí národnostní menšiny a u některých si úplně dovedu představit, co dělají. 
Všichni zřejmě Gottové zpívají, Stropničtí dělají politiky, Zemani... ☺ Ale nevědět, kdy vznikla 
naše republika? To je hned na několik ran do hlavy! Taková ostuda! Hlavně že si autor v tento 
den užívá prázdnin a státního svátku. Možná by tedy bylo dobrou metodou k zapamatování ná-
sledující: všichni budou doma, jen onen autor nakluše do školy a bude studovat naše dějiny. A to 
by bylo, aby si to nezapamatoval! ☺ 
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EKOTÝM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018 

I v tomto školním roce pracuje náš Ekotým na plné obrátky. Nově k nám přibyli 
dva členové z 5. a 9. ročníku. Čeká nás spousta práce, neboť se chystáme na 
obhajobu třetího titulu EKOŠKOLA. Tento titul máme vždy propůjčen pouze na 
dva roky, a pokud bychom ho neobhájili, může nám být odebrán. Přípravy jsou 
velmi náročné, zpracovává se analýza školy, hledají silné a slabé stránky vy-
mýšlejí se nové možnosti. Je to práce nejenom ekotýmáků, ale celé školy. 

ČLENOVÉ SOUČASNÉHO EKOTÝMU: 

Florian Tecl 5.B 
Marek Kramár 7.B 
Leontýna Oravcová 7.B 
Michaela Pinterová 7.C 

Ondřej Mašek 7.C 
Matěj Sedláček 7.C 
Lucie Kulíšková 8.A 

Michal Žváček 8.B 
Žaneta Šímová 8.B 
Simona Lemperová 8.C 
Václav Poul 8.C 

Veronika Jamborová 8.C 
Světlana Dittrichová 8.C 
Monika Vítková 9.A 

Helena Bílková 9.A 
Barbora Špačková 9.A 
Tereza Benešová 9.A 
Josefína Teclová 9.A 

Radek Horký 9.A 
Barbora Malinová 9.B 
Denisa Vincenci 9.B 

Mgr. Martina Janíčková 

 

POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI - AKCE 72 HODIN 

Také v letošním školním roce jsme se zapojili do tradiční podzimní celorepublikové akce 
s názvam „72 hodin - Pomáhám, protože chci“. Vypravil jsme se do lesa věšet a čistit budky. 
Průvodce nám dělal pan Dudek, který sám ptačí budky a krmítka vyrábí... 

 
 
 
 

 
 
 
 

Na první budku jsme narazili 
cestou k Mercedesce, byla na 
modřínu. Budku jsme ze 
žebříku vyčistili a z jejího 

obsahu jsme se dozvěděli, že 
tam byl zabydlen brhlík les-
ní. I v ostatních budkách 
byla stopa nejčastěji po sý-

korkách nebo brhlících. 
V jedné budce prý bydlíval 
dokonce strakapoud malý. 
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O budce, která byla z malého 
pařezu, jsme zjistili, že tam 
nejčastěji bývá konipas bílý 
nebo rehek domácí, někdy 
i sýkorka. Také jsme se do-
zvěděli, že budka musí být 

umístěna vždy zády k zápa-
du. Několik budek jsme vy-
čistili a pověsili dvě nové. 
Snad si brzy najdou své oby-
vatele. V závěru naší „mise“ 
jsme zavěsili nové krmítko 

pod přístřešek v lokalitě Hr-
nečnice u Koupaliště a už se 
těšíme, jak budeme ptáčky 
rozmazlovat slunečnicí a ji-
nými dobrotami. 

Mgr. Martina Janíčková a Florián Tecl, 5.B 
 
 

ÚKLID MĚSTSKÉHO PARKU KORUNA 

Po celé republice se na podzim pořádají dobrovolnické akce v rámci projektu „Ukliďme svět – 
ukliďme Česko“. Zapojili jsme se samozřejmě i my... 

Vyrazili jsme vyzbrojeni rukavicemi a pytli 
na odpadky s žáky osmého ročníku, kteří 
navštěvují volitelný předmět ekologicko 
přírodopisná praktika do novoměstského 
parku Koruna. Nasbírali jsme neuvěřitelné 
téměř tři pytle plné odpadků.  
Děti se vrhaly i do hůře přístupných míst na 
svazích k rybníku a vzhledem k tomu, že 
Cihelský rybník byl upuštěn, odkryla se nám 
při břehu i spousta skleněných lahví. 
Dalšími nejčastějšími úlovky byly 

plechovky od nápojů, PET lahve a igelitové sáčky. Myslím, že mluvím za všechny, že 
odměnou nám byl pocit z užitečné práce... 

Mgr. Martina Janíčková 

 
EKOŠKOLA POTŘETÍ 

V letošním roce budeme usilovat již potřetí o prestižní mezinárodní titul Ekoškola. Spočívá 
v naplnění sedmi kroků, které vedou k jeho obhájení... 

Práce školního Ekotýmu, který se schází každé pondě-
lí, nabírá na intenzitě. Provedli jsme analýzu školy 
v různých oblastech - např. voda, energie, odpady, 
doprava nebo prostředí školy. Následně jsme stanovili 
silné a slabé stránky školy, ze kterých pak vyplynuly 
úkoly, které povedou ke zlepšení slabých stránek. 
Naši práci monitorujeme, informujeme o novinkách 
i aktivitách, pořádáme různé akce, spolupracujeme 
s nejrůznějšími organizacemi.  
Nic bychom ale nedokázali bez spolupráce s vámi, 
kamarády, spolužáky, učiteli, vedením školy i správ-
ními zaměstnanci. Snad se obhájení titulu podaří.  

Mgr. Martina Janíčková 
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SEDM KROKŮ K TITULU 

1. EKOTÝM 
2. ANALÝZA 
3. PLÁN ČINNOSTÍ 
4. MONITOROVÁNÍ 

A VYHODNOCOVÁNÍ 
5. ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA VE VÝUCE 
6. INFORMOVÁNÍ A SPOLU-

PRÁCE 
7. EKOKODEX 
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ZÁCHRANNÁ AKCE 

Na začátku zimy jsme u nás ve škole podnikli 
ojedinělou akci na záchranu sýkorky modřinky...  

O přestávce pro mě přiběhli kluci ze 7.A, že na 
školním dvoře je opuštěné ptáče. Po bližším 
ohledání jsme zjistili, že se jedná o sýkorku. Byla 
prokřehlá, neboť tou dobou proletoval první sníh 
a zřejmě dost vysílená a vystresovaná. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Po domluvě s odborníky z CHKO Žďárské vrchy 
jsme sýkorku odnesli na školní zahradu, kde jsme 
jí pod smrčky vytvořili přirozené zázemí 
a ponechali přírodě, která sama rozhodne o jejím 
dalším osudu. Držíme sýkorce palečky. 

Mgr. Martina Janíčková 
 

ZIMNÍ VÝPRAVA  

Přestože letošní zima není příliš tuhá, pro lesní 
zvěř i ptactvo je to vždy období bídy. Proto jsme 
se několikrát vypravili do lesa s cílem přilepšit 
zvěři... 

V rámci výuky ekologicko přírodopisných praktik 
absolvovali lesní výpravu sedmé i osmé ročníky 
a v odpoledních hodinách pak také členové 
našeho školního Ekotýmu. Každý přispěl, čím 
mohl. V nabídce se tak objevily sušené kaštany 
i chléb, jablka, mrkev i řepa, obilí, seno… Do 
krmítek pak slunečnice a jiné ptačí dobroty.  
Cestou žáci poznávali stromy i pobytové stopy 
zvěře. 

Mgr. Martina Janíčková 

MALÝ KVÍZ 

1. Kdy začíná podzim? 

a) 21. září 
b) 22. září 
c) 23. září 

2. Který pták přilétá na zimu? 

a) vrabec 
b) sýkorka 
c) čížek 

3. Který strom na podzim opadá? 

a) modřín 
b) smrk 
c) borovice 

4. Jak se říká plodu jírovce? 

a) bukvice 
b) oříšek 
c) kaštan 

5. Která houba je nejjedovatější? 

a) muchomůrka zelená 
b) muchomůrka červená 
c) muchomůrka tygrovaná 

Řešení: 1B, 2C, 3A, 4C, 5A 

Barbora Malinová, 9.B 
Denisa Vincenci, 9.B 
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EKOINSPEKTOR 

V 9.A se s tříděním odpadu moc nemažou. Když jsme 
tam tuhle nakoukli, v koši na papír bylo hozené snad 
úplně všechno. Viděli jsme tam nejen papír, ale také 
pet lahve, hrušky a krabičky od mléka. Deváťáci byli 

zřejmě líní si otevřít 
jiný koš, a tak vše há-
zeli do jednoho, které-
mu chybělo víko. Od-
padky byly poházené 
i okolo koše. 

Měli bychom se všich-
ni - a neplatí to tedy 
zdaleka jen pro 9.A - 
naučit třídit odpad, 
protože když do odpa-
du hodíme něco, co 
tam nepatří, tak se ma-
teriál nebude moct 
recyklovat. 
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• Sedí kůň v kině a před ním sedí 
žirafa. Kůň nevidí, naklání se do-
prava, doleva, pak už to nevydrží, 
poklepe žirafě na rameno a poví-
dá: „Prosím tě, nemohla bys tou 
hlavou trochu uhnout?” 
Žirafa se otočí: „Jéžiši! No to 
snad není možný! Kůň v kině!” 

• Víte, jak se pozná, že máte slona 
pod postelí? 
Strop je hrozně blízko... 

• Chlápek vyrazil na výlet a v řídce 
obydlené podhorské oblasti do-
stal v zatáčce smyk a skončil ve 
škarpě. Naštěstí se mu podařilo 
sehnat pomoc - jednoho místního 
farmáře s velkým, silným koněm 
jménem Karel. Farmář přivázal 
Karla k autu a zařval: „Táhni, Nel-
ly!” Karel se ani nehnul. Farmář 
zařval podruhé: „Táhni, Draku!” 
Karel se zase ani nehnul. Farmář 
zařval potřetí: „Táhni, Karle!” Kůň 
zabral a bez problémů auto do-
stal na silnici. 
Chlápek farmáři děkoval a při tom 
se ho zeptal: „Prosím vás, proč 
jste toho koně dvakrát oslovil 
špatným jménem?” 
„Víte, on Karel je slepej. A kdyby 
si myslel, že táhne sám, ani by se 
neobtěžoval zkusit zabrat.” 

• Přijdou zebra s tučňákem k foto-
grafovi. Ten se na ně podívá 
a zeptá se: „Barevně, nebo čer-
nobíle?“ 

• Jde zajíc po poušti, potká ho 
žirafa a ptá se: „Zajíci, proč za 
sebou táhneš ty dveře od auta?" 
A zajíc na to: „Kdyby mi bylo hor-
ko, tak si stáhnu okýnko." 

• Může slon chodit na základní 
školu? Nemůže, nevešel by se do 
dveří! A může chodit na střední? 
Nemůže, nevychodil základní! 

Ekotým 

Podle www.metro.cz připravila 
Světlana Dittrichová, 8.C  

• V České republice žije 27 
druhů netopýrů, z toho každý 
druh je chráněný a většina je 
vysoce ohrožena. Netopýr velký 
je dokonce kriticky ohrožený. 
Mnoho jedinců přijde každoroč-
ně o život z toho důvodu, že rádi 
vyhledávají různé větrací šachty 
a jiné otvory v budovách, ze 
kterých se pak už nedokážou 
dostat. Pokud byste narazili na 
netopýra, který je ve zjevné 
nouzi, a nevěděli si s ním sami 
rady, můžete využít netopýří 
telefonickou linku SOS - má 
číslo 731 523 599. 

Stále častěji si můžete 
všimnout, že když je 
třeba skácet nějaký 
strom, není poražen 
celý, ale ořežou se jen 
části, které třeba mohou 
být nebezpečné, a torzo 
stromu se ponechá stát. 
Lidem se to většinou 
moc nelíbí, ale důvod je 
jasný. Ve stromu, i když 
to tak nevypadá, se 
nachází mnoho živoči-
chů, především brouků. 
Když se strom skácí 
celý, tihle živočichové 
přijdou o místo k bydle-
ní a většinou i o život. 
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V letošním školním roce jsme se rozhodli uspořádat tradiční turnaj v elektronických 
piškvorkách už na podzim, neboť se naskytla možnost, že by pětice nejlepších piškvorkářů 
mohla reprezentovat naši školu i ve vyšších kolech této soutěže... 

Trošku jsme se báli, jestli při-
jde dostatečný počet dětí, pro-
tože termín našeho turnaje se 
kryl s jinou sportovní soutěží, 
a tak někteří borci, kteří v mi-
nulých letech docela slušně 
piškvorkovali ☺, odjeli soutě-
žit jinam. Nakonec se nám ale 
sešlo relativně dost soutěží-
cích, i když tentokrát jen z dru-
hého stupně. 

Turnaj začal rozlosováním 
soutěžních dvojic a pak už 
všichni zasedli k počítačům. 
Hrálo se na dva vítězné zápa-
sy, takže každá dvojice odehrá-
la nejvíce tři hry. Zpočátku 
vždy postupoval dál jen ten 
z dvojice, který vyhrál, ale ve 
finále už si všichni zasoutěžili 
se všemi, abychom mohli roz-
hodnout o skutečně nejlepších. 

A jaké tedy byly konečné vý-
sledky?  

 VÝSLEDKY TURNAJE 

Kategorie 6.-9. tříd 
1. Michal Žváček, 8.B 

2. Jakub Hanych, 8.C 

3. Ondřej Tatíček, 7.C 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

pIsQworky ve Žďáře nad Sázavou 

10. listopadu 2017 se vítězové 
našeho školního kola turnaje 
v elektronických piškvorkách 

vydali hájit barvy naší školy do 
Žďáru nad Sázavou. Zde pro-
bíhalo oblastní kolo v soutěži 

nazvané pIsQworky. Byl to 
turnaj, do kterého se mohly 
přihlásit týmy středních škol 
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a osmých a devátých ročníků 
základních škol. Nehrálo se 
elektronicky jako u nás ve ško-
le, ale v papírových piškvor-
kách. 
V rozřazovacím 
kole náš tým ve slo-
žení Michal Žváček 
(8.B), Lucie Kulíš-
ková (8.A), Adam 
Hanych (8.C), To-
máš Kocanda (8.C) 
a Filip David (8.C) 
s přehledem porazil oba týmy 
a postoupil tak do vyřazova-
cích kol. První vyřazovací kolo 

jsme po velice dramatickém 
zápase také vyhráli. 
Postoupili jsme tak mezi čtyři 
nejlepší týmy ze třinácti. Bo-
hužel jsme narazili na matu-

ranty ze žďárského gymnázia, 
kteří nás s přehledem porazili. 
Projevil se zde velký věkový 
rozdíl – jim bylo už 19 a 20 let 
a náš tým byl o 5 nebo 6 let 

mladší. V boji o třetí místo 
jsme bohužel podlehli po vel-
mi dramatickém zápase tercii 
rovněž ze žďárského gymná-
zia, a tak jsme skončili čtvrtí. 

Do krajského kola 
však postupovaly 
jen první tři týmy. 
Prý jim to všem ale 
ukážeme příští rok 
☺.  
Děkujeme všem 

našim soutěžícím za vynikající 
výkon a skvělou reprezentaci 
školy! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

BESEDA SE STAROSTOU Eva Mošnerová, 9.B 

Na sklonku října 2017 byli zástupci žákovského parlamentu pozváni vedením města do 
prostor Horáckého muzea na besedu s panem starostou. Na této besedě byli zástupci všech 
žákovských parlamentů ze škol našeho města... 

Nejprve nám byly představeny 
postupy a zhodnocení Místního 
akčního plánu (MAP). Pak 
jsme se dozvěděli o projektu, 
který se týká rekonstrukce Ho-
ráckého muzea. Diskutovali 
jsme o tom, jak by se daly pro-
story v budoucím zrekonstruo-

vaném muzeu využít. Dále 
jsme se bavili o volnočasových 
aktivitách, které je možno 
v našem městě využívat. Orga-
nizátoři nezapomněli ani na 
občerstvení - dostali jsme chle-
bíčky a čaj ☺.  

Pak jsme se z muzea přemístili 
na ulici Budovatelů, kde vzni-
ká nové vícegenerační hřiště. 
Na konci jsme celé setkání 
zhodnotili. Shodli jsme se, že 
pro nás bylo velice přínosné 
a doufáme, že nebylo poslední. 
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Ve spolupráci s internetovým nakladatelstvím Audioteka.cz pokračujeme v hodnocení audi-
oknih z jejich nabídky. V dnešní části vám nabízíme recenzi dalších dvou titulů... 

MIKULÁŠOVY PATÁLIE .................................................. recenze audioknihy 
Kdo by neznal malého Mikulá-
še a jeho povedené kamarády? 
Vendelína, Jáchyma, Fridolína 
nebo mazánka paní učitelky 
Celestýna, který nosí brýle 
a nejde mu tak dát vždycky 
jednu do nosu. Příběhy malého 
Mikuláše čte František Fili-
povský, geniální herec a skvělý 
dabér. 
Příběhy jsou mistrovsky načte-
ny a jsou takovým výběrem 
z mnoha knih. Jen je škoda, že 
povídky tenkrát pan Filipovský 
nenačetl celé. Jsou totiž zkrá-
cené a některé vtipné pasáže 
tam chybí. Má to ovšem výho-
du - kdo by je chtěl znát celé, 
může si je přečíst sám. 

Co se ale podle mého názoru 
nehodí do jinak moc pěkného 
čtení, je použitá hudba. Asi 
měla navodit atmosféru dět-
ského světa, ale vyloženě se 
nepovedla. Po krásném čtení 
působí tak trochu jako „rána do 
hlavy“. 

Každopádně se u poslechu 
audioknihy člověk skvěle baví 
a určitě to stojí za to. Samo-
zřejmě doporučuji přečíst si 
všechny knížky o bandě ma-

lých francouzských školáků, 
kteří to vždycky myslí dobře, 
jen se to pokaždé tak nějak 
zvrtne a člověk má pak s těmi 
dospěláky jen a jen potíže ☺…  
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ČARODĚJ A SKLO ................................................................. recenze audioknihy 

Čtvrtá kniha ze Středosvěta, 
čtvrté pokračování příběhů 
Rolanda z Gileadu a jeho přá-
tel. Po velice nepovedeném 
filmu Pistolník je poslech Ča-

roděje a skla balzám na duši 
každého fanouška Temné věže.  

Kniha začíná vystoupením 
z šíleného vlaku Blaina. Ces-

tou ke skleněnému paláci s ča-
rodějem vypráví Roland svůj 
příběh. Konečně se dozvídáme 
něco o Rolandově dětství, jeho 
první lásce a setkání s čaroděj-
nicí Rheou. Tragický příběh 
posledních dnů Starého světa, 
dnů před válkou s „Dobrým 
mužem“.  
Roland a jeho dva přátelé, kteří 
ještě nejsou pistolníci (jen 
učedníci, protože ještě neprošli 
„Zkouškou“), jsou posláni do 
okrajových částí Středosvěta, 
aby byli mimo válečné dění, 
mimo dosah čaroděje. Vyprá-
vění dosadí několik dílků do 
celkové skládačky příběhu 
o Temné věži. 
Kniha je opět velice pěkně 
načtena a doprovodná hudba 
„sedí“ do příběhu jako ulitá. 
Audiokniha je zatím poslední 
načtenou z celé ságy a jako 
každý fanoušek doufám, že 
další díly budou následovat... 

KRABICE OD BOT Eva Mošnerová, 9.B  

Již pošesté probíhala v předvánočním období akce, kterou organizuje Diakonie Českobratr-
ské církve evangelické a která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Na 
schůzce našeho žákovského parlamentu jsme se dohodli, že se do projektu zapojíme... 

Akce spočívala v tom, že jsme 
měli naplnit krabici od bot 
různými věcmi, které by se pak 
staly vánočními dárky pro děti 
- hračkami, knížkami nebo 
čímkoliv, co by udělalo ra-
dost… Dárky jsou určeny pro 
děti do sedmnácti let, proto 
bylo třeba na krabici napsat 
věkovou kategorii a taky to, 

zda jsou pro dívky nebo pro 
chlapce.  
Naplnili jsme dvě krabice od 
bot - jednu pro holku a druhou 
pro kluka. 3. prosince potom 
šly dvě členky žákovského 
parlamentu s paní učitelkou 
Knapčokovou tyto krabice 
odevzdat na sběrné místo k e-
vangelickému kostelu. Všich-

ni, co se do tohoto projektu 
zapojili, byli šťastní, že mohli 
pomoct a udělat radost dětem, 
pro které není samozřejmé 
dostávat na Vánoce dárky, 
protože to třeba finanční situa-
ce jejich rodin vůbec neumož-
ňuje. 
Doufáme, že jsme se do tohoto 
projektu nezapojili naposledy... 



 42 

 

Na konci října 2017 jsme se s naší třídou 8.A a s paní učitelkou Svobodovou 
a Růžkovou vydali do Žďáru nad Sázavou, kde jsme chtěli navštívit firmu 
Žďas a Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání... 

Když jsme dorazili do Žďasu, 
nejprve jsme dostali helmy 
s ochrannými brýlemi. V tu 
chvíli nás zajímaly jen tyhle 
dvě věci a samozřejmě jsme se 
s nimi museli všichni vyfotit 
☺. Potom si pro nás přišli tři 
zaměstnanci Žďasu, kteří nás 
po podniku provázeli. 

Šli jsme do kovárny, kde jsme 
viděli, jak se zpracovává že-
lezo a další zajímavé věci. 
Uvnitř to některým vonělo, ale 
většině hrozně smrdělo, něko-
mu dokonce jako salám ☺. 

Všem se ale nejvíc líbil jeřáb, 
který nám jezdil nad hlavami. 
Když jsme prohlídku závodu 
dokončili, vrátili jsme helmy 
s brýlemi a vydali se na úřad 
práce. 
Zde na nás už čekala pracovni-
ce IPS. Ptala se nás, co by-
chom chtěli v budoucnu dělat 
a kam bychom chtěli jít na 
střední školu. Většina z nás 
řekla, že se ještě rozmýšlí. Po-
tom nám ukazovala různé tes-
ty, kde se můžeme dozvědět, 
jaká škola je pro nás ta pravá. 

Bylo to velmi zajímavé, pro 
některé i zábavné.  
Po ukončení návštěvy IPS nám 
paní učitelka řekla, že máme 
ještě čas, a tak jsme dostali 
krátký rozchod před Kauflan-
dem. Potom už nás čekal jen 
krátký přesun na nádraží a ces-
ta domů. Děkujeme za skvělou 
akci a doufáme, že si ji paní 
učitelky užily stejně jako my 
☺... 

Eliška Kostecká. 8.A 

 
 

8.B NA ŽĎASU

V úterý 7. listopadu 2017 jsme 
v rámci exkurze navštívili fir-
mu Žďas ve Žďáru nad Sáza-
vou. Jedná se o jeden z našich 
největších podniků těžkého 
strojírenství a v současné době 
zaměstnává asi 2 000 lidí. 

Podnik je rozdělen na metalur-
gický a strojírenský závod. 
Naše třída navštívila právě 
metalurgický provoz, konkrét-
ně H9 – slévárnu a kovárnu.  

Na začátku exkurze nám byly 
zapůjčeny ochranné pomůcky, 

tedy helma a brýle. Také nám 
byl přidělen zkušený průvodce, 
v jehož doprovodu jsme po-
stupně prošli formovnou, slé-
várnou a kovárnou. 
V každé části provozu jsme 
viděli něco zajímavého, ale 
nejvíce nás zaujal provoz na 
kovárně. Velmi na nás zapůso-
bilo kování rozžhaveného in-
gotu na lisu CKV 2 500. Líbila 
se nám práce manipulátoru 
QKK 12 se žhavým ingotem 
a jeho postupné otáčení v ko-
vacím lisu.  
Exkurze se nám všem moc 
líbila a doporučujeme ji i ostat-
ním třídám. 

Tereza Kubíková, 8.B 
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FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ S 8.C 
9. listopadu 2017 jsme se 
s naší třídou 8.C vydali do In-
formačního a poradenského 
střediska pro volbu a změnu 
povolání (IPS) ve Žďáru nad 
Sázavou, které poskytuje pora-
denské služby všem lidem, 
kteří chtějí získat nějakou kva-
lifikaci, zvýšit si ji nebo potře-
bují poradit při změně povolá-
ní.  
V první části návštěvy nám 
pracovnice střediska říkala, 
jaká je nezaměstnanost v Čes-
ké republice, která povolání 
jsou na trhu práce požadována 
a jaká povolání jsou mezi stu-
denty oblíbená - např. mecha-
nik, seřizovač, kosmetičky a 
další. 
Po krátké přestávce jsme se 
dostali ke druhé části naší ná-
vštěvy, která byla o něco zají-
mavější, protože jsme si poví-
dali o výběru naší budoucí 

střední školy - podle čeho se 
při vybírání řídit. Dozvěděli 
jsme se, že existují webové 
stránky, kde si můžeme vyplnit 
dotazník, a na základě našich 
odpovědí nám výsledek ukáže, 
jaké povolání je pro vás nej-
lepší. 

Asi po hodině a půl naše ná-
vštěva IPS skončila a všichni 
jsme se přesunuli do kulturní-
ho domu, kde právě probíhal 
Festival vzdělávání. Zde jsme 
dostali rozchod a každý si 
mohl individuálně prohlédnout 
informační stánky škol, které 
se nám líbily, tam si vzít letáč-
ky a vyslechnout si informace 
o této škole. 
Asi v polovině času, který 
jsme měli na prohlídku expo-
zice jednotlivých škol, jsme se 
potkali s paní učitelkou Marce-
lou Slámovou a rozhodli jsme 
se, že se půjdeme podívat ke 

stánku Kolpingu. Tam jsme 
zjistili, že prodávají míchané 
drinky. Neváhali jsme a hned 
jsme si tři objednali ☺. 

Asi za 10 minut pro nás přišli 
kluci, že objevili soutěž 
o šroubováky. Prvně jsme ne-
chtěli jít, ale potom jsme se 
domluvili s paní učitelkou, že 
když půjde ona, tak půjdeme 
i my. Všichni jsme se v soutěži 
prostřídali a já jsem měla 
z holek nejlepší čas - a kdo měl 
nejlepší čas, vyhrál sadu šrou-
bováků ☺. Ve dvanáct hodin 
bylo vyhlášení a my přesně ve 
dvanáct odcházeli, ale pánové 
nám udělali výjimku a dali 
nám odměnu dříve, takže jsem 
si domů vezla sadu šroubová-
ků.  
Byla to skvělá akce... 

Veronika Jamborová, 8.C 

PO STOPÁCH VIKINGŮ Václav Poul, 8.C  

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 jsme se zúčastnili naučného pořadu skupiny historického šer-
mu Pernštejni, která byla tentokrát zaměřena na severský národ Vikingů. Dostali jsme se tak 
do doby na přelomu 9.-11. století, do níž jsme tímto pořadem mohli nahlédnout... 

Nejdříve jsme se dověděli, jak se 
Vikingové oblékali a jak žili. 
Dále také to, jak moc prozkou-
mali svět a jaké byly jejich navi-
gační způsoby - například nabě-
račka, sluneční kámen či hvězdy. 
Nechyběla ani vikingská loď. 
Měli jsme také možnost vidět, jak 
bojovali, jaký používali způsob 
útoku i obrany. Vyvrcholením 
pořadu pak byly ukázky oprav-
dového boje s dobovými zbraně-
mi... 
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JAK TO U NÁS FRČÍ... Mgr. Jana Láchová 

Tak už máme první pololetí za sebou! Nějak rychle, sotva by se jeden otočil… Podívejme se 
na malou rekapitulaci toho, co měly děti ve Slavkovicích během tohoto období možnost 
zažít... 

Letos do první třídy školy ve 
Slavkovicích nastoupilo jede-
náct žáků– pět kluků a šest 
dívek. Usedli do lavic místo už 
teď dvanácti páťáků. Učí se 
společně v jedné třídě se třeťá-
ky. V druhé třídě jsou druháci 
a čtvrťáci. 
Počtem žáků ve třídách u nás 
panuje vzácná shoda. V každé 
třídě máme po patnácti dětech, 
v celé škole tedy třicet žáků. 
Pomalu, ale jistě se všichni 
prokousávají učebními povin-
nostmi – nedá se nic dělat. 
Běžnou výuku si ale občas 
zpestříme nějakou zajímavou 
akcí, na kterou vyrážíme do 
Nového Města. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

Máme za sebou teoretickou 
i praktickou výuku dopravní 
výchovy. Nejdříve jsme se 
učili dopravní předpisy pro 
chodce a cyklisty, zopakovali 
si značky a řešili, jak účastníci 
silničního provozu projedou 
křižovatkou. Venku na do-
pravním hřišti jsme projížděli 
všechny křižovatky na kole, 
museli se správně zařadit do 

pruhů, ukazovat změny směru 
jízdy, bezpečně projet kruhový 
objezd… Snažili jsme se neu-
dělat chybu, protože panu Jin-
kovi nic neunikne ☺. Měli 
jsme radost, když nás na konci 
pochválil za ukázněnost a do-
držování předpisů. 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

Také jsme již úspěšnými ab-
solventy plaveckého výcviku. 
Letos jsme si bazén opravdu 
užili, neboť byl celý jen pro 
nás. Jezdili jsme společně 

s mateřskou školou, ale děti ze 
školky plavaly v malém teplém 
bazénu. Podle výkonnosti jsme 
byli rozděleni do tří skupin. 
Někteří prvňáci a druháci jsou 
výborní plavci, a tak byli zařa-
zeni do skupiny pro zdatné 
plavce. Všichni žáci se pod 

vedením svých plavčic zdoko-
nalili v plaveckých dovednos-
tech, někteří se přestali bát 
skoků do vody z bloku, někdo 
vylepšil šipku…Tři žáci - Da-
vid Kolbábek (2. roč.), Nikolas 
Starý (3. roč.) a Matěj Novotný 
(4. roč.) dokonce obdrželi titul 
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„zdatný plavec“. Museli upla-
vat 200 metrů, 10 metrů pod 
vodou a skočit šipku. Deset 
lekcí už máme za sebou a kaž-
dý z nás se může pyšnit „mok-
rým vysvědčením. 

BESEDA O MAROKU 

Letos za námi opět přijel náš 
známý kamarád Jakub Slejška. 

Protože projel další část země-
koule, přišel nám popovídat o 
své cestě - tentokrát o Maroku. 

Prostřednictvím Jakuba jsme si 
mohli prohlédnout památky 
i divokou přírodu této země. 

EXKURZE U RYBÁŘŮ 

V podzimním čase jsme se 
vypravili do rybářských sádek 
v Novém Městě na Moravě, 
kam nás pozval předseda ry-
bářského svazu pan Mikeš. 

Dověděli jsme se mnoho zají-
mavých informací o rybách. 
Viděli jsme líny, štiku, amura, 

sumce, candáta, pstruha a ka-
rase. Už víme, že ryby slyší, že 
vidí na všechny čtyři strany, 
víme, kde mají uložen hmat 
a čich. 
Ryby mají na boku postranní 
čáru, kterou vnímají tlak vody, 
proudění, blízkost potravy 
a překážky – slouží jako radar, 
který hlásí nebezpečí. Zaujalo 
nás, jak ryby přezimují – na 
dně si tělem vytlučou díru, tam 
si lehnou a přečkají zimu.  

VÁNOCE 

V prosinci nás ve třídách na-
vštívil Mikuláš s krásným an-
dělem a nechyběl ani čert. 
Společně s mateřskou školou 
jsme odjeli do památkové re-
zervace Krátká, kde jsme se 
zúčastnili programu „Putování 
za betlémskou hvězdou“. Po-
slední den před vánočními 
prázdninami nás čekala bohatá 
nadílka pod stromečkem – jako 
každý rok jsme si vyměňovali 
ručně vyrobené dárečky.  

ZDISLAVA A ZETOR SHOW Mgr. Jana Láchová 
Na podzim jsme se zúčastnili jedinečné akce Vysočina Zetor show, na kterou jsme vyrazili 
do Nového Města. Protože spanilá jízda traktorů byla naplánována až na devátou hodinu, 
dopředu jsme si domluvili návštěvu v Centru Zdislava, kde právě probíhal den otevřených 
dveří v rámci akce Týden sociálních služeb... 

Paní ředitelka nás provázela 
celou budovou, ukázala nám 
speciální zařízení, která pomá-
hají usnadnit život klientům. 
Nahlédli jsme do dílen, ve kte-
rých vznikají krásné předměty 
z keramiky, látek, vlny, papíru 
a z přírodního materiálu. V no-
vé místnosti na cvičení jsme si 
mohli zkusit, jaké to je, když 

máme nějaký handicap. Se 
zavázanýma očima a se sle-
peckou holí jsme měli dojít na 
určené místo plné překážek – 
jako na běžném chodníku či 
ulici. Volnou cestu jsme si 
hledali pomocí ťukající hole do 
podlahy. Nebylo to vůbec jed-
noduché, překážek bylo dost. 
Na invalidním vozíku jsme 

zase pro změnu viděli, ale náš 
pomocník, který vezl vozík, 
byl „slepý“. Tady záleželo na 
sedícím, jak dokáže navigovat 
– jinak se ocital tam, kde ne-
chtěl být. Uvědomili jsme si, 
jak těžké to v životě mají lidé, 
kteří neměli štěstí být zdraví. 
Byli jsme pozváni i do cvičné 
kuchyně, kde pro nás „kuchař-
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ky“ připravily občerstvení. 
Výborné cukroví, chuťovky, 
chlebíčky, teplý čaj… To byla 
dobrota! Po posilnění jsme si 
na rozloučenou zazpívali spo-
lečně písničku Okolo Frýdku, 
kterou si klienti přáli, za vše 
poděkovali a vyrazili na ná-
městí. 
Tam jsme se zařadili mezi če-
kající a vůbec nám nevadilo, 
že počasí nepřálo. V pláštěn-
kách jsme zdravili všech 134 
traktorů. Viděli jsme supermo-
derní traktory, ale i historické 
a speciálně upravené stroje. 
Obdivovali jsme řidiče, kteří 
seděli na traktoru bez kabiny. 
Poznali jsme spoustu známých 
řidičů ze Slavkovic i okolních 
obcí. Od organizátorů jsme 
dostali papírové modely trakto-
rů a nákladních aut, které jsme 
si ve škole obarvili a složili. Po 
přehlídce jsme se ohřáli v 1. 
základní škole v relaxační 
místnosti, zahráli si stolní fot-
bálek a pak už odjeli zpět do 
Slavkovic. 

KMEN SLAVAČŮ ŽIJE Mgr. Jana Láchová 
V loňském školním roce se žáci ve Slavkovicích proměnili v indiány a celý rok plnili zkouš-
ky odvahy, statečnosti, zručnosti a chytrosti. Velký náčelník si odvedl ale jen ty nejstateč-
nější a nejodvážnější – jen ty, kteří získali do svých čelenek za splnění úkolů osm nebo 
sedm barevných per... 

K Veliké řece odvedl pouze 
jedenáct Slavačů. Výborně si 
vedli tito čtyři indiáni – Velký 
tygr (Fanda Brož), Bystrý lev 
(Ondra Hudeček), Zvědavá 
kobylka (Lucka Šustrová) 
a Mazaná liška (Vendy Liško-
vá). Jejich čelenka je ozdobena 
osmi pery.  
Pouze jedno pero chybělo Bys-
trému gepardovi (Petr Dvo-
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řák), Moudré sově (David 
Straka), Šedému vlkovi (Denis 
Straka), Vířícímu peru (Martin 
Sáblík), Rychlému blesku 
(Hana Košťálová), Mrštné ve-
verce (Bára Mádlová) a Rych-
lému havranovi (Adam Stra-
ka). Velký náčelník je vzal za 
odměnu do chladných vod 

Veliké řeky (bazén ve Žďáru 
nad Sázavou ☺), aby ukázali, 
že se nebojí vody a umí pro-
plout tajemnou jeskyní. Ostatní 
mají šanci letos… 

Dnes už k táborovému ohni 
usedají noví indiáni - naši prv-
ňáci. Kmenu Slavačů slíbili, že 
mu pomohou v boji proti ble-

dým tvářím a i oni budou plnit 
úkoly zadávané Velkým náčel-
níkem. U táborového ohně 
vstoupili do posvátného kruhu 
a představili se nám svou pře-
zdívkou. Všichni byli kmenem 
přijati a společně s ostatními 
vykouřili dýmku míru. 

 PRVNÍ PERO 
V říjnu jsme plnili úkoly k zís-
kání prvního pera do čelenky. 
Nastoupeni v krásných šatech 
a s vlastnoručně vyrobenou 
čelenkou na hlavě jsme očeká-
vali pokyny náčelníka. Tento-
krát se v blízkosti našeho tábo-
řiště potulují bledé tváře – 
máme je vystopovat a sledovat 
je až k jejich vesnici. Musíme 
být opatrní a chodit jen po je-
jich stopách… 
Další úkol bylo ochránit indi-
ánskou vesnici před zlým ha-
dem, který v noci chodí loupit 
vajíčka – schovával se v hlu-
bokých kořenech velkých 
stromů. Nesměli jsme se však 
dostat do blízkosti jeho jedova-
tých zubů. Tady záleželo na 
naší šikovnosti, jak mu prostr-
číme a znehybníme hlavu – 
museli jsme na ni nasadit 
destičku a tím se ochránit před 

útokem. Poslední úkol potrápil 
naši paměť. Dívali jsme se 
jednu minutu na deset obrázků 
zvířat a ta jsme pak měli v da-
ném limitu napsat. Asi to byl 
velmi těžký úkol, protože plný 
počet neměl nikdo a ti nejlepší 

si vzpomněli na osm zvířat. 
Jak dopadlo rozdávání per? Po 
sečtení všech bodů pero do 
čelenky nemají jen 2 žáci. Ne-
vadí, však hra teprve začíná, 
nic není ztraceno. Možností 
ještě bude…. 

 DRUHÉ PERO 
Na konci listopadu jsme na-
stoupeni ve slavnostních kos-
týmech vyslechli pokyny k zís-
kání dalšího pera do čelenky. 
Opět byly zadány tři úkoly – 
nejdříve jsme ze sedla cválají-
cího koně měli prohodit „ka-
meny“ spojené kruhy. Každý 

se pokoušel vhodit „kámen“ do 
místa, kde by získal větší počet 
bodů. To však bylo obtížné, 
zásah se povedl jen některým. 
Nejlépe si vedl Fanda Brož 
(Velký tygr), který nastřílel 45 
bodů. V další části jsme museli 
vzácné hadí vajíčko přemístit 

po klikaté cestě do hnízda – 
nesměli jsme se ho však do-
tknout rukama. Pomocí velké-
ho brčka jsme vajíčko dofou-
kali ke hnízdu (kokosová sko-
řápka) a pak jsme ho pomocí 
destiček museli uložit hnízda. 
Tato část dopadla pro naše 
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indiány velmi dobře – jen třem 
vajíčko vycestovalo z dráhy. 
Ve třetím úkolu jsme se pro-
cvičili v matematice. Na indi-
ánské čelence a na stanu tee-

pee jsme počítali počet zakres-
lených geometrických tvarů. 
Úkol se zdál jednoduchý, ale 
kdo se pořádně nedíval, snadno 
přehlédl dva trojúhelníky nebo 

kruhy v jednom. Po sečtení 
všech bodů zdobí druhé pero 
čelenky jen osmnácti indiá-
nům.  

 TŘETÍ PERO  
Poslední den před vánočními 
svátky nás čekala nadílka pod 
stromečkem a také další plnění 
úkolů naší školní hry. První 
úkol zněl dobrodružně – za-
chránit ukradené diamanty, 
které si ukryli kovbojové 
v hluboké jeskyni za Velikou 
řekou. Potřebujeme se k dia-
mantům dostat a doručit je 
k majitelům. Musíme však 
překonat v kánoi dravou řeku. 
Napínáme všechny svaly, aby-
chom se dokázali dostat na 
druhý břeh. K tomu nám po-
máhá lano uvázané za kmen 
stromu a my se za něj přitahu-
jeme.. 
Konečně vbíháme do temné 
jeskyně a poslepu otvíráme 
truhlu, bereme jeden diamant 
a rychle ho neseme do skrýše 
indiánů. Času máme málo, 
musíme spěchat a přitom být 
úplně tiše, abychom se nepro-
zradili. Podařilo se nám získat 
mnoho drahokamů, s radostí je 

odevzdáváme. Další úkol byl 
také náročný. Musíme jen po-
mocí hmatu najít písmena 

a vytvořit z nich pak dané slo-
vo. Slova byla předem zadaná 
podle ročníků. Prostrkujeme 
ruce paravánem a už dřevěná 
písmena vybíráme z mnoha 

dalších. Převracíme, vyřazu-
jeme, obtahujeme je prsty, 
znovu je obracíme… Minuta 
určená ke složení slova byla 
opravdu šibeniční, jen málo-
kdo našel všechna písmena. 
Prozradíme vám slova, která se 
měla skládat: 1. ročník - LES, 
2. ročník - ZUBR, 3. ročník - 
TOTEM, 4. ročník - RYBA-
NA.  

Poslední úkol byl zase na po-
střeh. Měli jsme se pozorně 
zadívat na obrázek indiánské 
vesnice a spočítat, kolik je tam 
dětí, indiánů a ukrytých kovbo-
jů. I když se zdál tento úkol 
velmi snadný, bylo nás jen 
šest, co ho zvládli na výbor-
nou. 
Pravidla k získání třetího pera 
do čelenky jsou přísná, proto 
po sečtení bodů ve všech úko-
lech přibylo pero jen devíti 
žákům. Máme všichni co zlep-
šovat, pokud chceme, aby si 
nás Velký náčelník odvedl…. 
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