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PÁR SLOV ÚVODEM

Taky se vám zdá, že ten čas děsně letí? Není to tak dávno,
co jsme se společně těšili na letní prázdniny, a ejhle – pře-
kulilo se pár měsíců a máme za sebou první čtvrtletí školní-
ho roku. Vánoce už jsou pomalu na dostřel a těch několik
týdnů, které nás od nich dělí, už opravdu skoro ani nemá
cenu počítat, protože se nás pomalu začíná zmocňovat
předvánoční horečka a všude kolem nás se zanedlouho na
plné obrátky rozběhne nákupní davové šílenství. Teď už je
jen na nás, jak se co nejlépe poprat se starostmi s vánočními
dárky, bez kterých si tyto svátky těžko někdo z nás umí
představit.

Také Puclík, který k vám tentokrát přichází s mírným zpož-
děním, by se rád do předvánoční atmosféry zapojil a chtěl
by vám tu současnou podzimní uplakanou náladu co nejví-
ce pozvednout. Proto v čísle, které právě držíte v ruce, na-
jdete nejen vzpomínky na závěr minulého školního roku,
který byl ve znamení volby MISS naší školy, ale také se
ještě na skok vrátíme k prázdninám a ohlédneme se za tím,
jak je kdo z nás strávil. Je samozřejmé, že se dotkneme také
žhavé současnosti – tedy například několika exkurzí, které
už mají mnohé třídy za sebou. Nebudou chybět ani různé
zajímavosti a informace z kultury.

Zvláštní pozornost si zaslouží vyhlášení velké vánoční sou-
těže, která je určena pro všechny věkové kategorie žáků
naší školy a mohou se jí zúčastnit klidně i celé třídní kolek-
tivy. Že na vítěze čekají zajímavé ceny, není jistě třeba zdů-
razňovat.

Tak hezké počtení a příjemnou zábavu!

PUCLÍKOVA SCHRÁNKA

Pište nám prostřednictvím e-mailu

Od začátku svého působení má náš časopis redakční schránku, která je umístěna u kabinetu výpo-
četní techniky a do které můžete házet své příspěvky v „papírové“ podobě. Pro ty z vás, kteří dávají
přednost elektronické formě zpráv, je už od března k dispozici Puclíkova e-mailová adresa, na kte-
rou můžete zasílat jakékoliv příspěvky, připomínky, dotazy a náměty. Její nesmírnou výhodou je, že
je k dispozici 24 hodin denně po celý rok a můžete na ni psát z kteréhokoliv počítače na světě, který
je připojen k Internetu. Tak nezapomeňte, adresa zní:

puclik@nmnm.cz

PUCLÍKOVA
ŠUŠKÁRNA

Téměř k pracovnímu úrazu se do-
pracoval pan učitel Smékal. Při
zápisu do třídní knihy na začátku
hodiny matematiky v 8.C se na své
židli zavrtěl tak nešťastně, že stářím
sešlá židle neunesla tíhu intelektu,
který na ní spočinul, a macešsky
opustila jednu ze svých (to tohoto
okamžiku ještě čtyř) noh. Pan učitel
se – jak jinak – rozplácnul na zemi
pod stolem.

Paní učitelka Zemanová se roz-
hodla, že datum 11. 11. 2000 bude
tím nejlepším termínem pro  pláno-
vanou změnu příjmení. Ke sňatku jí
samozřejmě gratulujeme a přejeme
hodně štěstí.

Zajímavou zábavu si našla děvčata
ze čtvrtých tříd. O přestávkách si
nahrazují sledování televizních po-
hádek nakukováním do obsazených
kabinek na WC. Opravdu ušlechtilá
zábava! Pokud si ale myslíte, že to
dělají jen menší děti a ty starší už
vědí, že je to přinejmenším nesluš-
né, tak omyl je pravdou – naprosto
stejnou zábavu provozuje i Roman
Kotovic ze 7.B. Ten ale tuto činnost
zdokonalil tím, že neváhá stoupnout
do pisoáru, jen aby co nejlépe viděl.
Asi mu ještě nikdo neřekl, že jeden
pisoár stojí 7.000,- korun.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS…

…pana ředitele Ondráčka

Jak to vypadalo ve škole o prázdninách?
Letní prázdniny jsou vždy obdobím, které pro
žáky znamená dlouho očekávané a toužebně
vyhlížené volno, během něhož je jakákoliv
myšlenka na školu naprosto nepřípustná. Rov-
něž pro učitele je to období, kdy čerpají za-
slouženou dovolenou po vyčerpávající celo-
roční školní práci.

Bohužel je to však také
období, kdy je možné
provádět různé opravy
a činnosti, které by
v průběhu školního roku
nepřipadaly v úvahu. Le-
tošní prázdniny tak byly
ve znamení dvou větších

akcí – opravy podlahy v tělocvičně a rekon-
strukce WC chlapců v prvním poschodí hlavní
budovy. Práce v tělocvičně se nepodařilo bě-
hem prázdnin zvládnout, a proto mohl být její
normální provoz zahájen až v říjnu. Kromě
těchto dvou velkých a finančně náročných akcí
se ve škole pracovalo i na opravách školního
nábytku a zařízení, malování některých míst-
ností, nátěrech oken a podobně.

Nastaly nějaké změny v učitelském sboru?
Samozřejmě. Pracovní smlouva skončila paní
učitelce Benešové, která u nás v loňském roce
učila tělesnou výchovu. Na základní školu do

svého bydliště se vrátila paní učitelka Mysliv-
cová a působí tak od září ve Žďáře nad Sáza-
vou. A do třetice nás opustila také paní učitel-
ka Bizoňová, která si už v této době užívá za-
slouženého důchodu.

Na druhé straně se od září objevily
v pedagogickém sboru i nové tváře – paní
učitelka Marcela Zelenková, která u nás učí
český jazyk a rovněž vede kroužek francouz-
ského jazyka, paní učitelka Pavlína Zemanová,
která je třídní učitelkou 4.C, a pan učitel Libor
Orel, který učí anglický jazyk. Vzhledem
k tomu, že jsme od letošního školního roku
otevřeli čtvrté oddělení školní družiny, máme
od září i novou paní vychovatelku – je jí Rad-
ka Kropáčková, u nás která v loňském školním
roce pracovala jako asistentka.

Kolik má tedy naše škola v současnosti
tříd, učitelů a žáků?
V letošním školním roce máme na prvním
stupni čtrnáct tříd, na druhém patnáct – celkem
má tedy naše škola dvacet devět tříd. Počet
žáků v jednotlivých třídách je značně rozdílný,
což je dáno různou velikostí místností. Nejmé-
ně žáků je ve třídě 2.C – pouze třináct, naopak
nejpočetnější třídou je 6.A s jednatřiceti žáky.
Celkem má naše škola v současné době 713
žáků, jejichž výuku zajišťuje čtyřicet pět
pedagogických pracovníků.

CO NÁS ČEKÁ
akce a události nejbližšího období

• 17. listopadu 2000 státní svátek (volný den) – Den boje za svobodu a demokracii
• 19. prosince 2000 koncert Pavla Nováka pro všechny ročníky
• 21. prosince 2000 filmové představení pro 1. až 5. ročník Medvídek Pú – Tygří příběh

pro 6. až 9. ročník Gladiátor
• 22. prosince 2000 začínají vánoční prázdniny

??
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PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ

malá anketa o tom, jak vypadaly prázdniny některých učitelů

Paní učitelka Kovačičová

Jak jste strávila prázdniny?
Prázdniny jsem prožila dobře, ze začátku bylo
škaredě, akorát že bychom si mohli užít více
sluníčka.

Jak byste si představovala ideální prázdni-
ny?
Někde cestovat do teploučka.

Kam konkrétně, máte nějaké vysněné mís-
to?
To je jedno.

Paní učitelka Kučerová

Jak jste strávila prázdniny?
Prázdniny byly v pohodě, v klidu, strávila
jsem je sportem, odpočinkem, ale také prací na
chalupě.

Jak byste si představovala ideální prázdni-
ny?
Ideální prázdniny bych si představovala na
ostrově s lidmi, které teda jako mám velice
ráda, a ten ostrov by byl plný zábavy a všeho
toho, co dělá člověku dobře.

Paní učitelka Machová

Jak jste strávila prázdniny?
Jelikož jsme krátce před koncem školního roku
dostali klasický malý živý dárek v podobě
štěněte Olfa z Černých bahen, které moje děti
pojmenovaly Ben, byla jsem nepřímo nucena
pobývat většinu prázdnin na naší chalupě.

Celé dny jsem strávila venčením a pozorová-
ním našeho nového člena rodiny, abych tak

snížila počet loužiček a někdy i něčeho horší-
ho udělaného na nepatřičném místě.

Zbytek volných chvil jsem prožila v kuchyni
u sporáku a trouby. Zkrátka prázdniny téměř
totožné s filmem „Jak dostat tatínka do polep-
šovny.“ Naštěstí se nenašel žádný hodný děda,
který by mým synům pořídil čuníka Pepu.

Paní učitelka Chlubnová

Jaké jste strávila prázdniny?
Příjemně. Byla jsem na dovolené, doma,
sportem, různými koníčky.

Jak byste si představovala ideální prázdni-
ny?
Krásné počasí. Strávit to s příjemnými lidmi,
kamarády a dělat činnosti, které člověka baví.

Pan učitel Liedermann

Jak jste strávil prázdniny?
Nestrávil.

Jak byste chtěl strávit prázdniny?
Tak vleže.
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Paní učitelka Matoušková

Jak jste strávila prázdniny?
Dobře, protože jsem si dobře odpočinula.

Jak byste je chtěla strávit?
Prázdniny pro mě vždycky znamenají, že dě-
lám to, co chci a nemusím dělat to, co nechci.
Takže se mi líbily v tom, že jsem mohla spor-
tovat, jezdit na kole, hlavně na chvilku si od-
počinout od myšlenky, že musí člověk praco-
vat, a nakonec, když je člověk starší, ty nervy
potřebují taky odpočinout.

Paní učitelka Janíčková

Jaké jste měla prázdniny?
Krátké.

Jak byste si představovala ideální prázdni-
ny?
Představovala bych si slunečné prázdniny,
strávené samozřejmě s rodinou, v pohodě,
kdekoli.

Paní učitelka Plevová

Jaké jste měla prázdniny?
Já jsem na začátku prázdnin přijela z lázní,
potom vlastně v červenci bylo škaredě, tak
dalo by se říct, že jsem nedělala nic, jenom
jsem odpočívala, spala, v srpnu jsem to doho-
nila, jezdila hodně na kole.

Jak byste si představovala ideální prázdni-
ny?
Proležet je u moře a na sluníčku.

Pan ředitel Ondráček

Jaké jste měl prázdniny?
Spoustu času jsem trávil ve škole, kde se dě-
laly různé drobné opravy, tělocvična, rekon-
strukce WC, malování a takovéhle věci.

Jak byste si představoval ideální prázdni-
ny?
U moře, klid, pohodu, sluníčko a minimálně
čtrnáct dní.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování paní učitelce Janíčkové, Kučerové a spolužákům z 8.B

Vážené paní učitelky, milí spolužáci a spolužačky. Chtěla bych vám poděkovat za dopisy a pozdra-
vy, které jste mi poslali do lázní. Moc mne potěšily. Musím se vám přiznat, že jsem byla velice
šťastná i překvapená, když mi přišla obálka se všemi vašimi dopisy.

Až v lázních jsem poznala, jaké je to stýskat si po domově, škole a kamarádech. Potom každý po-
zdrav i sebemenší je velice milý.

V lázních nás bylo 70 děvčat a jen třem, mezi něž patřím i já, přišly dopisy od spolužáků. Vás
všechny ostatní bych chtěla poprosit, nezapomínejte na své dlouhodobě nemocné spolužáky nebo
ty, kteří jsou v lázních, každý sebemenší pozdrav potěší. Nikdo nikdy nemůže vědět, kdy se do ta-
kové situace dostane.

Myslím, že takových kamarádů, jako mám já, je na světě málo!

Díky vám všem.

Lucie Smetanová, 8.B
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CESTA ZA NOVÝM POZNÁNÍM

exkurze devátého ročníku

Už od začátku školního roku jsme se všichni těšili na exkurzi, která se uskutečnila 26. září pro de-
váté třídy. Smůla byla v tom, že jel jen jeden autobus a krásná zákoutí naší republiky viděli jen ně-
kteří.

Prvním místem, které jsme navštívili, byl Dobrošov.
V pevnosti bylo mnoho místností, které byly vlhké
a velmi studené. Myslíme, že nikdo nezapomene na
množství schodů, které jsme museli zdolat, než jsme
vyšli na světlo. Odměnou nám byl krásný rozhled na
okolní pohraniční krajinu.

Poté jsme zamířili do malého domečku v Hronově, kde
se narodil a prožil své dětství známý spisovatel Alois
Jirásek. S Jiráskovým životem nás blíže seznámila prů-
vodkyně. Stáli jsme v místnosti nevelkých rozměrů.
Vévodila jí kamna, na kterých se spisovateli krásně
usínalo, a velký stůl. Shlédli jsme další dvě místnosti
a předsíní jsme dům opustili.

Posledním místem, které jsme měli v plánu navštívit, byly Adršpaš-
ské skály. Tato krajina se nám líbila nejvíce. Skály tvořily neuvěři-
telné útvary. O tom svědčí názvy jako „Milenci“, „Starostovi“
a „Krakonošův klavír“. Starší pán, který nás provedl částí skal, byl
dříve profesorem a velmi dobře si rozuměl s paní učitelkou Janíčko-
vou a Kučerovou. Skály jsme si prohlédli i z loďky Titanic II. Plav-
bu nám zpříjemnil svým vtipným výkladem kapitán.

Pěkně jsme se prošli i kolem kouzelného jezírka, které zářilo čisto-
tou a mělo velmi romantický vzhled. Celý tento okruh nám zabral
asi dvě hodiny a už jsme museli myslet na návrat domů. Všichni
jistě unavení, ale s hlavou plnou pěkných zážitků jsme se těšili na to,
až si lehneme do postele. Napsali bychom vám o této exkurzi více,

ale nechceme budoucím deváťákům zkazit překvapení. Opravdu se máte na co těšit!

Na závěr bychom chtěli poděkovat paní učitelce Janíčkové a Kučerové (určitě za všechny), že to
s námi vydržely a obohatily naše obzory o další zážitek.

Martina Bajerová a Kamila Hortová, 9.A

Byla budována v letech 1937 - 1938
jako součást opevnění českoslo-
venských hranic. Stavba nebyla
dokončena, ale předpokládalo se,
že po dokončení bude mít 7 objek-
tů, které měly být propojeny chod-
bami v celkové délce 1750 metrů.
Při prohlídce interiéru musíte nej-
dříve zdolat 171 schodů dolů do
podzemí a pak už jen obdivovat
instalované předměty související
s opevněním, malé modely vojen-
ských zařízení či výzbroj pevnosti.

PPEEVVNNOOSSTT  DDOOBBRROOŠŠOOVV



7

NAJDĚTE SI NA INTERNETU

pár zajímavých WWW adres.

Stal se Internet součástí vašeho života? Máte své oblíbené stránky, které rádi navštěvujete? Objevili
jste na Internetu nějakou zajímavost, o které ostatní třeba nevědí? Pokud ano, tak neváhejte a po-
dělte se s ostatními čtenáři Puclíka o svoje zkušenosti s některými internetovými servery, poraďte
kamarádům, kde získat zajímavé informace. Každý člověk může při brouzdání po mezinárodní in-
formační dálnici Internet je oblast tak široká, že není v silách jednotlivce si ji celou zmapovat,
a proto se dobrá rada, kde se dá něco zajímavého najít, vždycky hodí. Odkazy na zajímavé stránky
nám můžete posílat i elektronicky na adresu puclik@nmnm.cz. Nezapomeňte ale vždy připojit
vlastní hodnocení dotyčné stránky a její stručnou charakteristiku nebo určení.

A pokud Internet opravdu používáte dost často, znáte i tyto adresy?

• www.nmnm.cz internetové stránky Nového Města na Moravě

• www.sms.cz z této stránky můžete poslat „esemesku“ komukoliv na mobilní telefon
a nebude vás to nic stát, služba je zdarma

• www.svt.cz vyhledávání jakéhokoliv spoje z autobusového nebo vlakového jízdního
řádu

• www.majaky.cz dětské komunikační stránky, které díky Internetu zpříjemňují všem kama-
rádům pobyt v nemocnicích po celé České republice

• www.celebrity.cz na těchto stránkách se můžete dozvědět základní data o některých součas-
ných českých osobnostech kultury, politiky, sportu a vědy – takže pokud
chcete něco vědět třeba o Lucii Bílé, Dominiku Haškovi nebo kterékoliv
jiné známé osobnosti, je to stránka právě pro vás
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ŠŠKKOOLLNNÍÍ  ČČAASSOOPPIISS  PPUUCCLLÍÍKK
vvyyhhllaaššuujjee

aanneebb

POŠLETE NÁM VÁNOČNÍ POZDRAV

Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie žáků naší školy a jediným úkolem soutěžících je

vlastnoručně vyrobit vánoční pohlednici.
Vánočních pohledů jistě každý z vás už viděl spousty – některé jsou tradiční, ty mají většinou kla-
sický vánoční motiv, jiné zachycují třeba zasněženou krajinu, ale najdeme i pohlednice netradiční,
neobvyklé a třeba i humorné.

Do soutěže se můžete přihlásit jednoduchým způsobem – zhotovte pohlednici, která bude mít ob-
vyklý rozměr 9 krát 13 centimetrů, na její zadní stranu napište svoje jméno a třídu a vhoďte ji do
redakční schránky u kabinetu výpočetní techniky. Každý žák soutěží pouze s jednou pohlednicí. Do
soutěže se mohou zapojit celé třídní kolektivy, a pokud se domluvíte s vaším učitelem výtvarné
výchovy, jistě vám umožní zhotovit pohlednici v rámci tohoto předmětu. Lze použít jakoukoliv
výtvarnou techniku, můžete se inspirovat už hotovými výrobky, ale mějte na paměti, že nejlepší je
vždy originál.

Hodnotit se bude především originalita nápadu, náročnost i pečlivost zpracování. Autoři nej-
lepších pohlednic budou odměněni pěknými cenami, vítězné návrhy otiskneme v našem časo-
pise, a pokud bude pohlednic dostatečné množství, uděláme z nich veřejnou výstavku.

PPOOSSLLEEDDNNÍÍMM  TTEERRMMÍÍNNEEMM  PPRROO  OODDEEVVZZDDÁÁNNÍÍ  PPOOHHLLEEDDNNIICCEE  JJEE
PPÁÁTTEEKK  88..  PPRROOSSIINNCCEE  22000000..
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MISS 2000

ohlédnutí za 1. ročníkem volby MISS naší školy

Jak všichni dobře víte, na konci minulého
školního roku pořádal Puclík diskotéku, na
které se konal 1. ročník volby MISS naší
školy. Ani vás jsme nenechali bez úkolu.
Svými hlasy jste měli rozhodnout o missá-
kovi a MISS sympatie.
Samotnou volbu MISS zahájilo představení
všech dvaceti soutěžících dívek ze šestého
až devátého ročníku. Naše „vážená“ porota
se skládala z učitelů a zástupců třídních
kolektivů, které do soutěže nominovaly své
favoritky. Dívky soutěžily v  disciplínách
tanec na určenou hudbu, test zručnosti
a nakonec nám předvedly svoji pohotovost
v mluveném slově.

Mezi jednotlivými disciplínami se dívky
mohly připravit a vy, diváci, protáhnout své
ztuhlé svaly v rytmu disca. Na konci dis-
kotéky byli vyhlášeni vítězové soutěže.

Vítězkou prvního ročníku volby MISS naší
školy se stala Jana Pacalová z letošní 9.C,
která zároveň získala na základě výsledků
diváckého hlasování i titul MISS SYMPA-
TIE. Titul VICEMISS udělila porota Sylvě
Šípkové z letošní 7.C. Titulem MISSÁK
školy se může hrdě pyšnit Petr Kadlec
z bývalé 9.A, který jej získal rovněž na zá-
kladě diváckého hlasování.

Vítězové jednotlivých kategorií získali
hodnotné ceny, které k takovéto soutěži
neodmyslitelně patří. Proto i naše MISS
převzala z rukou předsedy poroty – pana
ředitele Ondráčka – klíčky od svého nového
automobilu, který jí bude jistě dobře slou-
žit, pokud ovšem bude pravidelně vyměňo-
vat baterky. Všem oceněným samozřejmě
patří i jejich vybojované tituly, kterými se
mohou pyšnit až do příštího ročníku této
soutěže, kdy jejich místa zaujmou noví ví-
tězové. Ještě jednou tedy všem vítězům
blahopřejeme a už teď se těšíme na druhý
ročník soutěže MISS 2001.
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Na závěr našeho ohlédnutí za celou soutěží jsme položili pár otázek vítězkám jednotlivých katego-
rií. Jak hodnotí svoji účast v soutěži a celkové umístění s odstupem času? Co se jim zdálo nejobtíž-
nější?  Možná jejich odpovědi pomohou letos v rozhodování těm dívkám, které loni nedostaly od-
vahu se do soutěže zapojit.

Jana PACALOVÁ, držitelka titulu MISS 1. ZŠ 2000 a MISS SYMPATIE 1. ZŠ 2000

Připravovala ses doma na soutěž? Tréno-
vala jsi třeba chůzi, tanec...?
Ne, věřila jsem, že to zvládnu bez příprav.

Jak dlouho ti trvala příprava účesu, oble-
čení a podobně před soutěží?
No, asi dvě hodiny. Tu první hodinu mi sestra
česala vlasy a další hodinu zabraly různé ma-
ličkosti jako výběr oblečení.... - holky určitě
ví, o čem mluvím.

Které disci-
plíny ses bála
nejvíc?
Nejvíc jsem se
bála poslední
disciplíny - mlu-
vení. Myslela
jsem si, že to
bude v pohodě,
když jsem tak
ukecaná. Ale
když jsem si vy-
táhla svoje „slo-
vo“, najednou
jsem vůbec ne-
věděla, co říct, ale nakonec jsem to nějak dala
dohromady.

Co jsi vyhrála? Co z toho tě nejvíc potěši-
lo?
Vyhrála jsem hodně věcí, už si je všechny ani
nepamatuju, ale nejvíc mě potěšila korunka a
šerpy.

Vážíš si víc titulu MISS nebo MISS SYM-
PATIE?
Víc si vážím titulu MISS, ale hezčí pocit jsem
měla z  MISS SYMPATIE, protože to volili

spolužáci a byla jsem ráda, že mě podpořili
a že to na naší škole není tak hrozný.

Dala ti něco soutěž?
Víc jsem se skamarádila s holkama, které byly
mými „soupeřkami“, a ještě víc jsem se sblí-
žila s kamarádkami, které mě podporovaly.

Chtěla bys v budoucnu soutěžit o titul
MISS České republiky?

Chtěla bych to
zkusit, ale asi
bych nenašla
odvahu se při-
hlásit - takže asi
NE.

A kdyby tě
někdo přihlásil
a musela bys
tam?
No, to bych
snad strach pře-
konala a zkusila
bych to.

Chtěla bys
radši chodit na novou školu nebo jsi ráda
na naší?
Určitě na naši, protože jsou tu mnohem lepší
děcka a ten kolektiv je úplně jiný než na nové
škole. Naše škola je prostě LEPŠÍ!!!

Jsi v 9. třídě. Na jakou školu se chystáš po
základce?
Chtěla bych se dostat na gympl v Novém
Městě a potom na nějakou vysokou.
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Sylvie ŠÍPKOVÁ, držitelka titulu VICEMISS 1. ZŠ 2000

Připravovala ses doma na soutěž?
Doma jsem se ani moc nepřipravovala, snad
jen ten tanec, jelikož jsem neměla odpoledne
moc času, tak jsem si chůzi nacvičovala ve
škole, kde mi kámoška radila, jak mám chodit
a jak se mám pohybovat.

Jak dlouho ti trvala příprava účesu, oble-
čení a podobně před soutěží?
Příprava účesu mi netrvala tak dlouho jako
líčení, protože jsem měla ještě dlouhé vlasy,
tak jsem se rozhodla, že si je nechám volně
rozpuštěné. Ale líčení byla hrůza! Jednou jsem
se moc napudrovala, podruhé špatně vypadaly
stíny. Nakonec jsem se rozhodla, že se nama-
luju úplně normálně, a ne jako nějaká š…..!
Stíny jsem vynechala, protože se mi nezdají
podstastný, snad jen pudr, rtě nku a řasenku na
zvýraznění rtů a očí jsem použila ráda. No a to
oblečení, nad tím jsem ani moc dlouho nepře-
mýšlela, protože mi máma dva dny před tím
koupila sukni a tričko bez ohledu na to, jestli
půjdu na MISS, nebo ne. Tak jsem se rozhod-
la, že si obleču zrovna to.

Které disciplíny ses bála nejvíc?
Nejvíc jsem se bála disciplíny tahání slov
z klobouků, protože jsem nevěděla, co tam na
mě čeká a jestli to budu, nebo nebudu vědět,
tak to mě děsilo snad nejvíce.

Co jsi vyhrála? Co z toho tě nejvíc potěši-
lo?
Vyhrála jsem hodinky a poukázku na nákup
kosmetiky za 200 Kč, jinak jsem dostala kyt-

ku, šerpu a korunku a za tyto dárky bych
chtěla poděkovat učitelům, že měli takové
dobré nápady, jak disciplíny, tak i dárky pro
MISS. Nejvíce mě potěšilo samozřejmě to, že
jsem vyhrála II. místo a vůbec že jsem se
mohla této soutěže MISS naší školy zúčastnit.

Dala ti něco soutěž?
Soutěž mi dala zkušenost - třeba tu, že jestli
půjdu na nějakou podobnou soutěž, tak na so-
bě musím více zapracovat a nenechat to náho-
dě. Ze začátku jsem měla strašně moc trémy
a obavy, že tam někde zakopnu a jiné, ale po-
tom to byla docela legrace, např. při tancování
a vázání mašliček a úplně nakonec mnoho
radosti a překvapení z výhry.

Chtěla bys zkusit soutěž MISS České re-
publiky?
Když bych měla možnost se stát MISS ČR, tak
proč bych nešla, vždyť se soutěží o skvělé ce-
ny a nejen to.

Myslíš, že je lepší naše nebo nová škola?
Na kterou bys chtěla ch odit?
Jestli je naše škola lepší než nová? To nevím,
možná v tom, že je tady počítačová třída.

A mám tady ka-
marádky a kámo-
še, kterých je tady
spousty - i hez-
kých kluků tu není
málo. To všechno
mi stačí k tomu,
abych zde byla
spokojená a zů-
stala zde až do
devítky a nikam
nepřecházela.

Už víš, na jakou školu půjdeš po 9. třídě?
Čím bys chtěla být?
Pomalu už taky přemýšlím, na jakou školu
bych šla po deváté třídě. Zatím dost přemýšlím
o umělecké průmyslovce, a když by se to ne-
vydařilo, tak buď průmyslovka ve Žďáře, nebo
gympl tady. Ale zatím mám ještě čas si po-
přemýšlet a vybrat si střední školu.
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JOHANKA Z ARKU

nový český muzikál

Určitě už jste slyšeli o novém českém muzikálu Johanka z Arku, který měl premiéru v pražském
divadle Ta Fantastika už někdy na jaře. Asi vás bude nejdřív zajímat, kdo vlastně Johanka byla,
takže úvodem pár slov o Johance:

Johanka z Arku, zvaná Panna Or-
leánská, se narodila roku 1412 v
rodině sedláka a rychtáře ve ves-
nici Domrémy, která v čase našeho
příběhu ležela v severní polovině
Francie okupované vojsky anglic-
kého krále Jinřicha VI.

Od svých 14 let slýchala HLASY a
měla vidění, v nichž se jí zjevovali
andělé a světci. Johanka se k nim
modlila za záchranu Francie, neboť
žoldnéřská anglická vojska dran-
covala a vypalovala její rodný kraj
a nezadržitelně se blížila k Orle-
ánsu. HLASY dávají Johance jasné
poslání obléci rytířskou zbroj, po-
stavit se do čela vojsk a s pomocí
Boží zachránit Francii. Johanka
přesvědčí církev i krále, že ona je
právě tou vyvolenou Pannou z Or-
leánsu, a podaří se jí město osvo-
bodit.

Vrátí francouzským vojskům sebe-
vědomí, hrdost a lásku ke své ze-
mi, kvůli které ochotně pokládají
životy v bitvách v čele s Pannou
Orleánskou. Král je slavnostně
korunován v Remeši a Francie má
oficiálně svého panovníka. Strach a
obavy mocných tohoto světa před příliš velkým vlivem a mocí vesnické dívky vydají Johanku Svaté
inkvizici, která ji obviní z kacířství a posléze i odsoudí ke smrti upálením. Johanka zemře na hra-
nici, ale svobodná a sebevědomá Francie i její národ žijí dál.

Tolik o pravé francouzské Johance a nyní o té české. Celý tento projekt režíruje Jozef Bednárik,
hudbu napsal Ondřej Soukup a slova Gabriela Osvaldová. Hlavní roli Johanky ztvárnila Lucie Bílá,
kterou zastupuje Bára Basiková a v poslední době i Martina Čechová známá pod jménem Pet. La
Hire - hlavní mužská role - byla obsazena Kamilem Střihavkou, v muzikálu můžete vidět i Petra
Muka, Viléma Čoka v roli krále, Vladimíra Marka a mnoho dalších už méně známých postav.

Michaela Niesnerová, 8.C
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INVEX 2000 V BRNĚ

exkurze specializovaných tříd na mezinárodní veletrh informačních technologií

O Invexu jsme se dozvěděli z Internetu, teletextu a různých jiných médií.Upřesnění o Invexu jsme
se dozvěděli od pana učitele. Přípravy začaly tím, že se vybrali peníze. Exkurze byla naplánována
na 12. října 2000. Sraz jsme měli u kulturního domu, odjezd byl v 7.00 hodin.

Po nastoupení všech žáků do autobusu jsme konečně mohli vyjet. Cesta se nám zdála být dlouhá,
proto jsme si povídali se svými kamarády. Když už bylo Brno na dohled, všichni už byli netrpěliví.
U bran výstaviště dohlíželi policisté na veřejný klid a pořádek. Po vystoupení z autobusu nám všem
rozdal pan učitel Smékal vstupenky.

Před branou číslo 9 stálo mnoho lidí, kteří čekali na otevření pokladen.
Když jsme se procpali davy lidí, konečně jsme se ocitli před kontrolo-
rem vstupenek. Po jejich zkontrolování jsme stanuli na brněnském vý-
stavišti. Potom jsme museli čekat na otevření pavilonů, které se usku-
tečnilo v 9 hodin. Naše pouť pavilony mohla začít.

Nejprve jsme vstoupili do pavilonu D a ocitli jsme se ve světě nových technologií. Hned na začátku
jsme byli omráčeni notebooky, palmptopy, desktopy a mnohými dalšími skvělými věcmi. Z pavilo-
nu D jsme prošli zvláštním točitým tunelem do pavilonu B. Zde jsme si okamžitě všimli firmy
TOSHIBA s rozmanitou nabídkou povětšinou notebooků s velikostí paměti 11,4 GB, 128 MB RAM
a frekvencí 750 MHz. Poté nás podobný tunel, jakým jsme vstoupili do pavilonu B, přivedl k vý-
stavním expozicím pavilonu E. Zde jsme šli prvně do druhého patra, kde byla vystavena formule
stáje West McLeren Mercedes. Formuli jsme si pečlivě prohlédli. Poté jsme pokračovali v prohlídce
u pultu s různými programy - například: Corel DRAW 9, Zoner Calisto 4, Word 2000, Excel 2000,
PowerPoint 2000, Works 2001…, z her: Age of Empires 2, SWAT 3, F – 18, Flight Simulátor 2000.
Většina těchto produktů pocházela od Microsoft, IBM a mnoha dalších více či méně známých soft-
warových firem. Bylo tu vystaveno velké množství plotterů, tiskáren, skenerů a podobných věcí, ale
nejvíc nás zklamalo, když jsme nedostali ani jeden vytištěný plakát londýnského Toweru, i když by
byl problém, kam bychom jej dali, či kdo by jej nosil.

Po chvíli zvažování, kam půjdeme, jsme se
rozhodli pro pavilon V, který byl nově posta-
ven. Od pana učitele Liedermanna jsme věděli,
že zde vystavují známé softwarové firmy, jako
je Microsoft, IBM a Toshiba, ale bylo jich tam
mnohem a mnohem víc. Obchůzka po pavilonu
V skončila společným závěrem, že je to nejlepší
pavilon z námi doposud navštívených. Přechod
do výstavních prostor Game Hall s velmi vydý-
chaným vzduchem a horkem nepatřil
k příjemným, bylo tu doslova k ,,prasknutí‘‘.
Přicházel sem každý, kdo si chtěl zahrát hry, ale
i podívat se, případně si něco koupit. I my jsme
sem vstoupili s podobným záměrem, ale nako-
nec jsme si nic nekoupili, ani jsme si nic nezahráli, ale aspoň jsme se podívali.

Následoval pavilon Z, před kterým bylo jakési pódium, kde se uskutečňovaly různé hry o věcné
ceny, jako například o počítač, mobil, hodinky atd V tomto pavilonu zaujímala prezentace firmy
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Eurotel asi polovinu výstavní plochy. Mohli jste si tu i zdarma kamkoliv zavolat z mobilního tele-
fonu, který patřil společnosti Eurotel. Rozdávali zde různé kalendáře a vystavovali i své mobily.

Nyní jsme již museli jít k hlavní bráně, bylo totiž 15 hodin. Odjez byl sice až v 15.30, ale než jsme
došli k bráně tím naším loudavým krokem, bylo to akorát. Před bránou jsme se setkali s některými
kamarády, jiní zatím přicházeli, za malou chvíli přišel pan učitel Liedermann a kousek za ním byl
pan učitel Smékal a paní učitelka Chlubnová. Odjížděli jsme z Brna a překotně jsme si sdělovali
zážitky z letošního Invexu. Skutečnost, že se přibližujeme k Novému Městu, nám připomněl pan
učitel tím, že nás vybídl k úklidu autobusu, a také přívětivým zvoláním: „Jestli najdu jenom jeden
jediný papírek, tak vás přetrhnu jako hady!“

Pavel Krčil a Zbyněk Novák, 7.C

J. A. NÁHLOVSKÝ V NOVÉM MĚSTĚ

Naše město navštívil známý bavič Josef Alois Náhlovský spolu se svým trošku opomínaným kole-
gou Josefem Mladým. Jejich vystoupení se konalo 13. září 2000 v Kulturním domě, a jelikož to
bylo večerní představení, tak začínalo v 19.30 hod. Program se neskládal z nějakých scének, jak
bychom od nich očekávali, ale oba s humorem rozmlouvali o obyčejných lidských problémech;
lidské komunikaci apod.
Podle názoru ostatních diváků, konkrétně učitelů podal J. A. Náhlovský trochu slabší výkon, než na
jaký jsme u něj zvyklí. Bylo to asi vinou nemoci, kterou nedávno prodělal. Naopak jeho kolega pan
Mladý zase hýřil vtipem a určitě na jevišti lépe vynikal.

Nela Sattlerová, 9.C

KURIOZITY

i zvířata umějí slavit

O byvatelé jižní Afriky nejednou pozorovali zvířecí „oslavy“, jež
každoročně pořádá množství představitelů světa zvířat – od nej-
drobnějšího ptactva až po giganty souše - slony. Je to čas, kdy začí-
nají dozrávat plody jistého stromu, jemuž domorodci říkají „maru-
la“. Zvířata se vrhají na jeho plody a sytí se jimi.

Šťáva z těchto plodů zřejmě obsahuje určité množství etylalkoholu,
protože zvířata brzy ztrácejí střízlivost, dostávají se do euforie, za-
pomínají na nebezpečí a vyvádějí neuvěřitelné kousky. Opice se
s veselým pokřikem šplhají do nejvyšších větví stromů, ptáci mávají
křídly a křičí, sloni troubí a „tančí“ na jedné noze! A potom že zví-
řata se nedokáží pobavit!

Z knihy Tajemný svět zvířat (Gospodin Sveštarov)
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY

Okresní kolo závodů v přespolním běhu
11. října 2000 se uskutečnilo okresní závodů v přespolním běhu, kterého se naše škola zúčastnila ve
čtyřech kategoriích - mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a
starší žákyně .

V kategorii mladších žákyň soutěžilo celkem 16 škol a naše
družstvo ve složení Slonková Lenka, Slonková Iva, Veselá
Beata a Šípková Sylvie skončilo a vynikajícím 4. místě
Kategorie mladších žáků byla obsazena dokonce 19 družstvy
a naše škola, zastoupená družstvem ve složení Chrást Josef,
Šustáček Petr, Chrást Ondřej a Horní Michal, skončila na
5. místě.

Buchtová Michaela, Slonková Hana, Drdlová Ivana, Holemá-
řová Lenka a Wittichová Monika tvořily družstvo starších
žákyň a obsadily 4. místo ze 17 škol, které v této kategorii
soutěžily.

Na třetím místě z 21 škol skončilo družstvo starších žáků ve
složení Poul Ondřej, Krška Jan, Mrkos Miroslav, Štíbal Martin a Šperl Michal.

Všem účastníkům blahopřejeme k dobrému umístění a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Soutěž dovednosti
Ve středu 8. listopadu 2000 se zúčastnili žáci 9. tříd naší školy třetího ročníku Soutěže dovednosti,

kterou pořádalo Střední odborné učiliště strojírenské ve Žďáře nad
Sázavou. Celkem se do soutěže zapojilo 37 tříčlenných družst ev.

Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Ondřej Šandera, Karel
Laxer a Ondřej Poul, které obsadilo v kategorii družstev 1. místo.

V soutěži jednotlivců se Karel Laxer umístil na 1. místě z celkového
počtu 111 žáků, Ondřej Šandera získal 4. místo. K vynikajícím vý-
sledkům gratulujeme!
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