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NAROZENINY

Ani se to nezdá, ale 28. květen byl dnem, kdy náš časo-
pis slavil už třetí narozeniny. Ano – přesně před třemi
lety dostal Puclík poprvé svoji konkrétní podobu, která
do dnešních dnů sice zaznamenala několik změn, ale
podstata zůstala stejná – měl by co nejvíce odrážet dění
v naší škole, měl by být o nás všech. To, že se nám poda-
řilo z našeho Puclíka vychovat už tříletého cvalíka, svěd-
čí o tom, že se stal součástí běžného života naší školy
a všichni jsme si na něho nějak zvykli. Je samozřejmé, že
se nám nepovedlo v jeho výchově úplně všechno a že
máme ještě pořád co zlepšovat, ale když se ohlédneme za
uplynulými třemi roky, určitě se nemáme za co stydět.
Pokud se na dalším vývoji našeho Puclíka budeme podí-
let pokud možno všichni, budou jeho další narozeniny
ještě radostnější a důvodů ke spokojenosti bude mnohem
víc.

V průběhu uplynulých tří let se v redakci vystřídalo ně-
kolik členů a celkový rozsah doposud vydaných čísel má
v této chvíli už úctyhodných 340 stran – to už je docela
slušná knížka, nemyslíte?

Nyní se vám dostává do rukou poslední číslo letošního
školního roku. Máme před sebou ještě spoustu akcí, které
by se v našem časopise určitě měly také objevit – přede-
vším výlety, Týden dětem a volbu Miss 1. ZŠ 2002, ale
protože se nám letos soustředily všechny až do úplného
závěru roku, budeme se k nim vracet až po prázdninách.

Tak hezké počteníčko a krásné prázdniny!

Redakce

CO NÁS ČEKÁ

události nejbližšího období

• 10.-14. 6. 2002 Týden dětem 2002
• 25. června 2002 Filmové představení – Příběh rytíře

(pro 2. stupeň)
• 27. června 2002 Filmové představení – Harry Potter

a kámen mudrců (pro 1. stupeň)

PUCLÍKOVA
ŠUŠKÁRNA

• V jednom z předchozích čísel Puc-
líka se objevilo přání, jestli by ne-
bylo možné na nově zrekonstruo-
vané WC pro dívky v 1. pochodí
umístit zrcadla. V těchto dnech se
tak skutečně stalo, ale výsledek byl
opravdu překvapující – téměř každý
den je zrcadlo počmárané, zapliva-
né, upatlané… Skoro se ani nechce
věřit, že tohle všechno mohou mít
na svědomí dívky!

• Zcela nový druh příslovečného ur-
čení vymyslel při hodině českého
jazyka Jindra Fousek ze 7.C – proto
si všichni zapamatujte, že k tradič-
ním druhům příslovečných určení
(místa, času, způsobu…) nyní při-
bylo i příslovečné určení překvape-
ní.

• Jistě jste si všimli, s jakou elegancí
se v posledních dnech pohybuje po
školních chodbách paní učitelka
Kučerová. Příčinou její téměř balet-
ní chůze je výsledek nerovného zá-
pasu její bosé nožky s kolečkem od
křesla, které v zápalu pracovního
nadšení nakopla. Ihned po akci pa-
ní učitelka procítěně odrecitovala
několik ostřejších výrazů, které se
nedají otisknout, a s elánem sobě
vlastním zamířila do nejbližšího
zdravotnického zařízení.

• Velmi nepříjemné zdravotní pro-
blémy zažila naše školní počítačová
síť 19. dubna, kdy byla napadena
počítačovým virem, který postupně
zasáhl téměř všechny stroje. Vir
k nám pronikl prostřednictvím elek-
tronické pošty a po síti se zabydlel
v jednotlivých počítačích i školním
serveru. Léčení trvalo dva dny
a nákaza nakonec nezpůsobila vět-
ší škody. Měli jsme ale jedinečnou
možnost si vyzkoušet, jak by vypa-
dal náš život bez počítačů, na které
jsme si v mnoha oblastech už na-
prosto zvykli. Nechce se ani do-
myslet, co by se stalo, kdyby náka-
za přišla o den dřív – tedy v den
konání přijímacích pohovorů do
specializované třídy.
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MÍŠO A MARUŠKO, DÍKY!

redakce se loučí se dvěma nejstaršími členkami

Školní rok, který se právě mílovými kroky blíží ke
svému konci, znamená také konec práce v redakční
radě časopisu Puclík pro dvě její nejstarší členky

Míšu Niesnerovou a Marušku Buřvalovou.

Obě přišly do redakce v říjnu 1999, kdy se připravo-
valo k vydání teprve druhé číslo Puclíka, a vytrvaly
v ní až do konce své školní docházky – tedy do června

2002. Kdybychom dnes sečetli všechny podpisy pod jednotlivými články, rozhovory a reportážemi,
které v našem časopise za dobu jeho existence vyšly, jednoznačně nejvíc z nich by bylo podepsáno
jménem Michaela Niesnerová. V těsném závěsu za ní by pravděpodobně následovala Maruška Bu-
řvalová. Jenom ten, kdo na vlastní kůži zkusil, co to dá práce připravit k vydání jedno jediné dvace-
tistránkové číslo časopisu, skutečně ocení jejich práci. Jsou to desítky a desítky hodin strávených na
schůzkách redakční rady, prosezených u klávesnice počítače nebo proběhaných s diktafonem v ruce
při přípravě rozhovorů a anket.

Redakce tedy tímto číslem přichází o dvě nejpracovitější a nejspolehlivější členky, jejichž místo
budeme muset od září příštího školního roku obsadit novými tvářemi. Kdo to bude, to je v této
chvíli ještě velkou neznámou pro celou redakční radu, ale je to současně i šance pro ty z vás, kteří
byste chtěli v redakci školního časopisu pracovat.

V této chvíli nám nezbývá nic jiného, než Michaele a Marušce za jejich práci co nejupřímněji podě-
kovat a popřát jim mnoho úspěchů ve studiu na střední škole. Třeba se jim zkušenosti z práce
v redakční radě školního časopisu budou jednou hodit. Děkujeme, děvčata!

Redakce

VŠEZNÁLEK

výsledky vědomostní soutěže 5. tříd

Většina z nás má ráda různé kvízy, křížovky, soutěže, kde si můžeme ověřit svoje vědomosti a po-
rovnat je se znalostmi ostatních. Takoví soutěživí žáci jsou i v 5. ročníku naší školy. Po uskutečnění
školního kola soutěže Všeználek byli vybráni zástupci z jednotlivých 5. tříd a družstvo ve složení:

Lukáš Mach, 5.A - Jan Brezáni, 5.C - Aneta Košíková, 5.B - Mirek Dostál, 5.D

se v pátek 8. 3. 2002 zúčastnilo okrskového kola ve Žďáře nad Sázavou. Po napínavém boji naše
družstvo VYHRÁLO a postoupilo do okresního kola.

V pátek 3. května 2002 se ve Žďáře nad Sázavou sešla vítězná družstva okrskových kol soutěže
Všeználek, aby bojovala o co nejlepší umístění v okresním kole. Naše družstvo ve velice napínavé
a vyrovnané soutěži nakonec obsadilo krásné 4. místo.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Markéta Niesnerová
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TÝDEN DĚTEM 2002

Motto: Dokonalosti se dosahuje maličkostmi,

ale dokonalost není maličkost

1. stupeň

Pondělí 10. 6. 2002 - filmové představení – Hanuman

Úterý 11. 6. 2002 - 1.-3. ročník Veselé dovádění na hřišti
- 4.-5. ročník Boj o poklad

Středa 12. 6. 2002 - 1.-3. ročník Boj o poklad
- 4.-5. ročník Veselé dovádění na hřišti
- soutěž o titul MIŠŠička a MIŠŠka 1. ZŠ 2002

Čtvrtek 13. 6. 2002 - 4.-5. ročník Divadelní představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký
- vyhlášení výsledků Týdne dětem 2002

2. stupeň

Pondělí 10. 6. 2002 - filmové představení Trosečník
- divadelní představení 9.C - Dlouhý, Široký a Krátkozraký
- ukázka nejlepších videoklipů v podání žáků 2. stupně

Úterý 11. 6. 2002 - 6.-7. ročník Branný závod hlídek
- 8.-9. ročník Scrable
- 8.-9. ročník Turnaj ve vybíjené

Středa 12. 6. 2002 - 6.-7. ročník Scrable
- 6.-7. ročník Turnaj ve vybíjené
- 8.-9. ročník Branný závod hlídek
- MISS 1. ZŠ 2002

Čtvrtek 13. 6. 2002 - vyhlášení výsledků Týdne dětem 2002
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í MISS 1. ZŠ 2002 í MISS 1. ZŠ 2002 í MISS 1. ZŠ 2002 í MISS 1. ZŠ 2002 í MISS 1. ZŠ 2002 í

Jednou z akcí letošního Týdne dětem, který proběhne od 10. do 14. června 2002, bude i třetí ročník
soutěže o titul MISS 1. ZŠ 2002, kterou pořádá časopis Puclík ve spolupráci se Sdružením rodičů.
V letošním roce poprvé proběhne určitá varianta této soutěže i na 1. stupni.

Akce se uskuteční ve středu 12. června 2002 v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě pro
1. stupeň od 13.00 hodin, pro 2. stupeň v 15.30 hodin.

V průběhu soutěže pro 2. stupeň se utkají dívky ze 7.-9. ročníku o titul MISS 1. ZŠ 2002 a 1. VI-
CEMIS 1. ZŠ 2002, o jejichž udělení rozhodne porota. Publikum svými hlasy pak rozhodne o udě-
lení titulu MISS PUBLIKA 1. ZŠ 2002 jedné ze soutěžících dívek a rovněž o udělení titulu MI-
SSÁK 1. ZŠ 2002 nejsympatičtějšímu chlapci. Hlasovat mohou prostřednictvím lístků všichni
účastníci akce,
tedy i žáci 6. roč-
níku, kteří se
soutěže přímo
neúčastní.

Do soutěže se
mohou hlásit dív-
ky ze 7.-9. ročníku
samy, mohou je
však s jejich svo-
lením přihlásit
i kolektivy tříd.
Poslední termín
pro přihlášení je
středa 5. 6. 2002.
Přihlášené dívky
se dozví podrob-
nosti a náplň jed-
notlivých soutěž-
ních disciplín na schůzce, která se uskuteční po uzávěrce přihlášek. Pro vítězky jednotlivých kate-
gorií jsou připraveny hodnotné ceny.

Přihlášky se jménem a třídou soutěžící dívky můžete předávat redakci časopisu Puclík prostřednic-
tvím třídních učitelů nebo redakční schránky u kabinetu výpočetní techniky do 5. 6. 2002.

Součástí celého soutěžního odpoledne, které bude ukončeno mezi 19. a 20. hodinou, je samozřejmě
diskotéka pro všechny účastníky. O hudbě, která na diskotéce zazní, můžete rozhodnout sami tím,
že přinesete paní učitelce Hnízdilové cédéčka s hudbou, kterou byste na diskotéce rádi slyšeli. Cé-
déčka je nutno označit jménem a třídou majitele a odevzdat nejpozději v pondělí 10. 6. 2002.

KAŽDÁ TŘÍDA 7.-9. ROČNÍKU BY MĚLA MÍT MEZI SOUTĚŽÍCÍMI ALESPOŇ JEDNU ZÁSTUPKYNI A V
PUBLIKU CO NEJVÍCE PŘÍZNIVCŮ, ABY JI SVÝMI HLASY A SVOJÍ PŘÍZNÍ PODPOŘILI. POŽÁDEJTE TAKÉ
SVÉ TŘÍDNÍ UČITELE, ABY ŠLI NA AKCI S VÁMI A VAŠE ZÁSTUPKYNĚ V SOUTĚŽI ROVNĚŽ PODPOŘILI.

VŠICHNI ŽÁCI I UČITELÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI. OBČERSTVENÍ POŘADATELÉ NEZAJIŠŤUJÍ.

í MISS 1. ZŠ 2002 í MISS 1. ZŠ 2002 í MISS 1. ZŠ 2002 í MISS 1. ZŠ 2002 í MISS 1. ZŠ 2002 í
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MÁME TO ZA PÁR…

deváťáci už počítají dny, kdy zavřou definitivně dveře školy

Jaké to asi bude opustit naši školu? Je to něco, co si asi nikdo z nás nedokáže dost dobře představit.
Tohle je škola, na kterou se jen tak nezapomíná, a přiznávám, že mi tento „růžovej ústav“ bude
chybět. Komu ne?! Vždyť tady jsme prožili spoustu krásných zážitků, poznali mnoho nových přá-
tel, prožili své první lásky a dost se naotravovali učitelů. Tyhle dny se pomalu ale jistě blíží ke kon-
ci a je mi to líto. Kde budou ti učitelé, kteří se snažili z nás vychovat lidi?

Teď zbývá jen prožívat poslední okamžiky v našem kolektivu a jsem přesvědčena, že i ty nejlepší.
Když řeknu, že všem budou chybět písemky z češtiny paní učitelky Kučerové či neúprosné vzoreč-
ky, které se nám snažila vtlouci do hlavy paní učitelka Plevová, dají mi jistě všichni za pravdu. A co
navíc - mi budou chybět kamarádi, které jsem na této škole poznala. Já vím, najdu si nové, ale na
kamarády ze základky se nezapomíná. Budou mi chybět věčné honičky po chodbách, ba dokonce
i předbíhání na obědech. A co potom průšvihy, které nám byly občas tolerovány?! Kde budou ty
časy, kdy jsme byli banda trhlých puberťáků, kteří na učení neměli ani pomyšlení? Kde budou ty
hlasy, které nás varovaly před světem mimo školu? Doufám, že si je alespoň část nás vzala k srdci.

Kdyby se mě někdo ještě před půlrokem zeptal, jestli se těším, až tuto školu opustím, řekla bych
ano. Teď to neudělám... Naše škola mi bude chybět!

Ivana Ptáčková, 9.B

NÁVŠTĚVNÍ DEN

V sobotu 6. dubna 2002 se na naší škole uskutečnil jako každoročně návštěvní den. Termín jeho
konání vždy naznačuje, že v dohledu jsou přijímací pohovory do specializované třídy se zaměřením
na výpočetní techniku. Návštěvního dne se totiž většinou účastní pouze žáci pátých tříd naší školy i
škol z okolí, kterých se přijímací pohovory týkají.

Naprostá většina páťáků přišla i s rodiči a spo-
lečně mohli zhlédnout jednak výstavku grafic-
kých a textových prací žáků počítačových tříd,
jednak také praktickou ukázku vyučovací hodi-
ny ve specializované třídě. Ukázkovou hodinu
letos předváděli žáci 7.C. Jejich úkolem bylo
prostřednictvím Internetu najít, zpracovat a vy-
tisknout informace k uskutečnění školního vý-
letu. Třída se rozdělila do pracovních skupin a
každá skupina zpracovávala svoji určenou část
kolektivního úkolu. Všechny výsledky práce
jednotlivých skupin se pak soustřeďovaly u fi-

nální skupiny, která dílčí informace začlenila do výsledného dokumentu a vytiskla. Všichni přítom-
ní tak mohli vidět perfektní souhru žáků 7.C při týmové práci. Po skončení ukázkové hodiny si
mohli návštěvníci sami sednout k počítačům a vyzkoušet si něco podle svého zájmu.

Všem žákům i učitelům, kteří se na přípravě návštěvního dne podíleli, patří poděkování. Věříme, že
mnohým páťákům návštěvní den usnadnil rozhodování o tom, zda se do počítačové třídy přihlásit.



7

PŘIJÍMAČKY DO SPECIÁLKY

18. dubna 2002 se na naší škole konaly přijíma-
cí pohovory do specializované třídy se zaměře-
ním na výpočetní techniku. V letošním roce byl
zaznamenán rekordní počet zájemců o studium
v této třídě. Tomu odpovídal i počet odevzda-
ných přihlášek – celkem 139.

Přijímací pohovory se už tradičně skládaly
z písemné části, která obsahovala úkoly
z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka,
vlastivědy a přírodovědy.

Po skončení písemné části pohovorů bylo dva-
nácti uchazečům oznámeno, že jsou do speciali-
zované třídy přijati a na 71 uchazečů čekala
ještě ústní část pohovoru. Výsledky písemného
testu znamenaly také pro 55 žáků konec nadějí
na přijetí do počítačové třídy. Jeden přihlášený
zájemce se k pohovorům nedostavil vůbec.

Na základě výsledků celého přijímacího řízení
byl tedy nakonec vytvořen kolektiv šestadvaceti
žáků budoucí specializované třídy, kteří svými
schopnostmi prokázali ty nejlepší předpoklady
pro studium v počítačová třídě. Z tohoto počtu
je:

• 21 žáků z naší školy
• 2 žáci z 2. ZŠ v Novém Městě na Moravě
• 2 žáci ze ZŠ v Bobrové
• 1 žák ze ZŠ ve Sněžném

Všem přijatým žákům blahopřejeme a přejeme
jim mnoho studijních úspěchů.
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JAK JSME PROŽÍVALI PŘIJÍMAČKY

dojmy páťáků z přijímaček do počítačové třídy a do primy gymnázia

Přijímací zkoušky do primy gymnázia ne-
bo do počítačové třídy na naší škole nejsou
jistě pro nikoho ze žáků pátého ročníku
zanedbatelnou událostí. Každý je ale pro-
žívá trochu jinak – někdo se více obává
matematiky, jiný češtiny, někdo má větší
strach z gymnázia… Využili jsme tedy
letošního termínu přijímacích zkoušek
a zeptali se několika žáků 5.A na jejich
pocity před zahájením přijímacích pohovo-
rů do počítačové třídy, po jejich skončení
a rovněž jsme je požádali o srovnání přijí-
maček do speciálky a do primy gymnázia.
Tady jsou názory některých z nich:

…před zahájením přijímacích pohovorů do počítačové třídy

Lucie Bloudková

Jak ses připravovala na zkouš-
ky?
Učila jsem se všechno možné.

Čeho se na zkouškách nejvíce
bojíš?
Matiky.

Jak se cítíš před zkouškami?
Moc dobře ne.

Bojíš se víc písemných zkoušek
nebo ústních pohovorů?
Pohovorů.

Lukáš Mach

Jak ses připravoval na zkouš-
ky?
Já jsem se učil úplně všechno, co
se dalo.

Čeho se na zkouškách nejvíce
bojíš?
Češtiny.

Jak se cítíš před zkouškami?
Hrozně.

Kdyby ses měl rozhodnout, šel
bys do výpočetky, nebo na
gympl?
Na gympl.

Bojíš se víc písemných zkoušek
nebo ústních pohovorů?
Všeho.

Pavlína Strachoňová

Jak ses připravovala na zkouš-
ky?
Já jsem si stáhla různá cvičení z
Internetu a z toho jsem se učila.

Čeho se na zkouškách nejvíce
bojíš?
Matiky.

Jak se cítíš před zkouškami?
Já se cítím dobře, protože si
myslím, že to nic není.

Kam bys šla raději -  do výpo-
četky, nebo na gympl?
Do výpočetky.

Bojíš se víc písemných zkoušek
nebo ústních pohovorů?
Písemných zkoušek.

Jakub Sklenář

Jak ses připravoval na zkouš-
ky?
Já jsem se učil ze sešitů a z učeb-
nic.

Čeho se na zkouškách nejvíce
bojíš?
Češtiny a matiky.

Jak se cítíš před zkouškami?
Hrozně.

Půjdeš, když to vyjde, do výpo-
četky, nebo na gympl?
Na gympl.

Bojíš se víc písemných zkoušek
nebo ústních pohovorů?
Pohovorů.
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…po skončení přijímacích pohovorů do počítačové třídy

Pavlína Strachoňová

Jak se cítíš po pohovorech?
Cítím se docela dobře, jsem ráda
že mám nula trestných bodů,
nezdálo se mi to těžké.

Co bylo těžší?
Pohovory.

Lukáš Mach

Jak se cítíš po pohovorech?
Já jsem rád, že jsem se dostal.

Co bylo těžší?
Písemné zkoušky.

Jakub Sklenář

Jak se cítíš po pohovorech?
Dobře, jsem nadšený.

Co bylo těžší?
Písemné zkoušky.

…po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek do primy gymnázia

Pavlína Strachoňová

Kam byly těžší zkoušky?
Já si myslím, že na gympl byly
lehčí.

Co bylo nejtěžší?
Angličtina.

Kam půjdeš?
Na gympl.

Lukáš Mach

Kam byly těžší zkoušky?
Na gympl byly úplně hrozně těž-
ký.

Co bylo nejtěžší?
Angličtina a matika.

Kam půjdeš?
Těžké rozhodování.

Jakub Sklenář

Kam byly těžší zkoušky?
Já si myslím, že na gympl byly
těžší.

Co bylo nejtěžší?
Angličtina a matika.

Kam půjdeš?
Do výpočetky.

zážitky deváťáků ze zkoušek na gymnázium

GYMNÁZIUM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Dne 22. dubna se uskutečnily zkoušky žáků devátých tříd na novoměstské gymnázium. Hlásilo se
asi 43 dětí a přijato bylo 30 uchazečů. Začátek byl již v osm hodin. Hned jsme začali psát diktát,
který pojednával o původu psaní ve starověkém Egyptě a Číně. Po diktátu následoval větný rozbor,
v kterém nás překvapil kondicionál přítomný. Celkem bylo šestnáct otázek z mluvnice a literatury.
Potom následovala půlhodinová přestávka, ve které jsme si všichni sdělovali svoje pocity a dojmy.
Po malé přestávce jsme opět zasedli do lavic a vypracovávali zadání z matematiky. V zadání bylo
osm příkladů - např. konstrukce kružnice opsané a vepsané, výrazy a rovnice. Naše snažení skon-
čilo asi po desáté hodině, kdy většina odcházela se svěšenými hlavami. Po tak vyčerpávajícím vý-
konu byli všichni psychicky unavení. Vyhlášení výsledků se konalo až v 16. hodin v aule gymnázia.

Marie Buřvalová, 9.C
GYMNÁZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Všechny instrukce byly přilepeny na hlavních dveřích gymnázia. Každý se přečetl na seznamu
a odešel do příslušné třídy. Rodiče se v době přijímaček nesměli zdržovat v budově školy. Ve třídě
jsme dostali číselný kód, který byl použit na výsledkové listině místo jména. V osm hodin začínala
čeština (diktát + rozbor). Jak na češtinu, tak na matiku jsme měli 60 minut čistého času. Mezi češti-
nou a matikou byla půlhodinová přestávka. Atmosféra a průběh zkoušek mě nepřekvapily, neboť
jsem s něčím podobným počítala. Skončili jsme v půl jedenácté a začalo to nejhorší – čekání na
výsledky, které byly až v půl páté(!).

Hana Dostálová, 9.C
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KAM JSME SE DOSTALI

Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků

V minulém čísle jsme informovali o tom, kam se hlásí žáci, kteří v letošním školním roce ukončí
povinnou školní docházku na naší základní škole. V této době je přijímací řízení na střední školy
ukončeno a alespoň v naší škole už je jasné, kam se po prázdninách naši absolventi vydají. Velké
většině žáků se jejich přání splnilo a dostali se na školu, kterou si vybrali. Někteří však tak úspěšní
nebyli a museli nakonec souhlasit s tím, že nastoupí na školu, kterou si na přihlášku napsali až jako
druhou v pořadí, nebo o které původně dokonce neuvažovali vůbec.

Následující tabulka ukazuje přehled o tom, kam byli vycházející žáci přijati:

NÁZEV ŠKOLY POČET
PŘIJATÝCH OBOR

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou 2 všeobecné čtyřleté studium
Gymnázium Nové Město na Moravě 15 všeobecné čtyřleté studium
Gymnázium Žďár nad Sázavou 3 všeobecné čtyřleté studium

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou 18

elektrotechnika, strojírenství, technická zaří-
zení budov, strojírenská technická adminis-
trativa, technické lyceum

Škola ekonomiky a cestovního ruchu Žďár nad Sá-
zavou 2 právní administrativa

Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou 4 všeobecná sestra
Střední pedagogická škola Boskovice 1 humanitární a výchovná činnost
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
dopravy a služeb Nové Město na Moravě 7 krejčí (1), instalatér (2), obchodně podnika-

telská činnost (4)
Střední odborné učiliště A. Kolpinga Žďár nad Sá-
zavou 10 cukrář (4), kuchař (4), číšník (1), servírka (1)

Střední odborné učiliště obchodní a Střední odborná
škola Žďár nad Sázavou 10 obchodní akademie, prodavač smíšeného

zboží, kadeřník, kuchař - číšník
Střední odborné učiliště lesnické Petrovice 3 mechanizátor lesní výroby (2), truhlář (1)
Střední odborné učiliště strojírenské Žďár nad Sá-
zavou 6 mechanik seřizovač (3), zámečník (1) me-

chanik – silnoproud (1), elektrikář (1)
Střední odborné učiliště zemědělské Bystřice nad
Pernštejnem 3 opravář zemědělských strojů (1), autoelek-

trikář (1), automechanik (1)
Středná zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem 3 agropodnikání
Střední odborné učiliště Třešť 1 foukač skla
Střední odborné učiliště Brno - Bosonohy 1 tesař
Střední průmyslová škola Havlíčkův Brod 1 stavebnictví
Střední zahradnická škola Litomyšl 2 aranžování květin, vazačství
Střední odborné učiliště Polička 1 cukrářka
Střední průmyslová škola elektrotechnická Brno 1 slaboproudá elektrotechnika
Střední odborné učiliště nábytkářské Rosice u Brna 1 umělecké zpracování dřeva
Střední zemědělská škola Havlíčkův Brod 1 chovatelství - kynologie
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TEREZÍN

dojmy z exkurze do bývalého koncentračního tábora

Terezín už odedávna sloužil jako pevnost, vězení a obrana
proti nepříteli. Nechal ho vybudovat habsburský císař
Josef II. jako pevnost, která měla zemi chránit proti ná-
jezdům Prusů. Pojmenoval ji podle své matky Marie Te-
rezie - tedy TEREZÍN. Pevnost však nebyla nikdy napa-
dena ani obléhána, takže hlavním účelem využití v poz-
dější době byla věznice. Mezi známé terezínské vězně
patří například Gavrilo Princip - jeden z atentátníků na
císaře Františka Ferdinanda d'Este. Jeho nejznámější
historie se však odehrává v dobách 2. světové války.

Prvním vstup do terezínské Velké pevnosti je poněkud
upjatý. Velké, prostorné ulice a obytné i vojenské budovy,
které jsou uspořádány až s příliš svazující geometrickou
přesností. Nedá se prostě jen tak zapomenout na fakt, kdo
asi před zhruba 60ti lety stál tam, kde právě teď já. Byl to
nějaký esesák, nebo snad vězeň před smrtí? Tahle před-
stava se jen velmi těžko potlačuje. Jak moc asi museli
vězni tohle město nenávidět, nebo snad milovat? Terezín
byl totiž jakousi přestupnou stanicí k daleko hrůznějším
místům než tohle. Z terezínského ghetta byly vypravová-
ny další a další transporty na východ. Vězni byli posíláni
do vyhlazovacích táborů v Osvětimi. Terezín nikdy ne-
sloužil jako vyhlazovací tábor s plynovými komorami -
pouze jako jakási sběrna. To však neznamená, že tu neu-
mírali lidé. Jako důkaz slouží místní popraviště, kde byly
ze vzdálenosti pouhé 4 metry zastřeleny stovky vězňů.
Buď za trest, nebo jako výstraha pro ostatní.

Terezín se za 2. světové války díky plánované návštěvě
komise Červeného kříže na pár měsíců změnil na rádoby
svobodné město. Bylo zde povoleno hrát divadlo a celko-
vá kultura tu za tu dobu poměrně vzrostla. Terezínský
časopis Vedem, který zde vydával dvanáctiletý Petr Ginz,
byl bezesporu jediným svého druhu v koncentračních
táborech. Dodnes se nám zachovalo 800 stran. Když na-
dešel den D a komise přijela zhodnotit Terezín jako
ghetto, bylo vše úplně jiné než normální zdejší život.
Vynucené úsměvy a předstírané štěstí vězňů však bylo

docela přesvědčivé, a tak vše bylo v „pořádku“. Strach ze
smrti udělal své.

Druhá část, avšak úplně nezávislá na Velké pevnosti, je
Malá pevnost. Zde už odnepaměti byly prostory k vězně-
ní. Nápis před vchodem „Arbeit macht frei“(práce osvo-
bozuje) zdobil všechny brány koncentračních táborů.
Vězeňské cely a kobky ještě teď dýchají svojí minulostí
a osudem těch, co je „obývali“. Malé stísněné prostory
pro nepředstavitelný počet lidí. Tak třeba nic moc velkou
celu pro maximálně 20 osob obývalo 100 vězňů. 30 cen-
timetrů, které jim byly vyhrazeny pro spánek, bylo vše, co
mohla nabídnout. Strava jednou denně a namáhavá práce
14-16 hodin denně. Tak tohle byl denní režim všech věz-
ňů. Černé tmavé kobky pro maximálně 6 osob měly za 2.
světové války kapacitu až 60 lidí.

Terezín byl, je a bude pevnost. Ať už je to jak chce, mi-
nulost a hrůza, pořád tak nějak oblétávající nad hradbami,
tu zůstane. A my si můžeme jenom přát, že nikdo neza-
pomene na to, co se stalo a co to bylo terezínské ghetto.

Blanka Vítková, 9.C

Proč vůbec navštěvovat bývalé koncentrační tábory, jako
je Terezín? Nebylo by lepší zapomenout na 2. světovou
válku a na hrůzy s ní spojené? Nikoliv. Minulost nesmí
být zapomenuta. Musíme se jí podívat zpříma do očí
a poučit se z ní. Terezínské zdi navždy zůstanou němými
svědky teroru, který se tu odehrál před šedesáti lety. Kdo
z tehdejších vězňů by si kdy pomyslel, že Terezín jednou
nabude takové proslulosti a že sem budou mířit výpravy
z celého světa? Jednou takovou výpravou jsme byli právě
my.

Terezín byl postaven Josefem II. jako vojenská pevnost,
která měla bránit přístupové cesty do Čech během prusko-
rakouských válek. Svůj původní účel nikdy nesplnila.
Malá pevnost sloužila jako vězení politických odpůrců
habsburské monarchie, ale roku 1940 zde byla zřízena
policejní věznice pražského gestapa a v roce 1941 vzniklo
z Hlavní pevnosti židovské ghetto – koncentrační tábor.

Lidé zde žili v hrozných podmínkách. Trpěli nedostatkem
jídla, soukromí a nedostatečnou hygienou. Terezínským
ghettem prošlo mnoho vzdělaných lidí, umělců, spisova-
telů, doktorů a vědců, pronásledovaných z rasových dů-
vodů. Byl zde vězněn i Karel Poláček, autor známé knihy
Bylo nás pět. I přes všechno utrpení se lidé snažili vzá-
jemně si pomáhat, hledali únik od každodenní reality
a usilovali o kulturní tvořivost. V Terezíně vznikla řada
výtvarných a literárních děl.
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Zvláště trpěly židovské děti - odtrženy od rodičů, v cizím
nepřátelském prostředí, s mizivou nadějí na přežití. I děti
se snažily o umělecké ztvárnění všedního života v ghettu.
Po malých malířích zbyly jen kresby, které se pro celý
svět staly symbolem zrůdnosti „konečného řešení židov-
ské otázky“.

Do Malé pevnosti vede brána s nápisem „Arbeit macht
frei“ (práce dělá svobodným), který je charakteristický
pro většinu nacistických koncentračních táborů a naopak
netypický ve věznici gestapa. Tady byli lidé vězněni pře-
devším za různé projevy proti nacistickému režimu, čle-
nové odbojového hnutí, ale i Židé, kteří se nějakým způ-
sobem provinili proti řádu ghetta. Vězni museli v nelid-
ských podmínkách pracovat především v podzemní továr-
ně Richard. Mnoho z nich zemřelo na následky týrání ze
strany dozorců nebo v důsledku nemocí, špatné hygieny
a stravy. Pro většinu z nich se stal Terezín přestupní sta-
nicí, odkud odcházeli před soudy, do věznic a koncent-
račních táborů.

Když jsme procházeli Malou pevností, uvědomila jsem si
při pohledu na samotky a cely, že bych tady nepřežila ani
týden. Průvodkyně nás asi na minutu zavřela do jedné
cely bez oken. Byla tam taková tma, že nebylo vidět na
špičku nosu. O čem lidé mohli v takovém prostředí pře-
mýšlet? Pokud byli před vstupem do Terezína věřící,
mohli v takovýchhle podmínkách stále věřit v Boha?

Hana Dostálová, 9.C

Dnes jsem přišla domů a jako každý jiný den  jsem rov-
nou zamířila do pokoje, který mám sama pro sebe. Pře-
vlékla jsem se do čistého domácího oblečení a začala
jsem si pouštět má oblíbená cédéčka na „hifce“. Potom
jsem připravila večeři a šla si číst…

Je mi 15 a můj svět, přestože má sem tam nějakou tu
chybičku, se mi docela líbí. I když občas musím dělat
věci, které se mi nezdají nijak zajímavé, či dokonce důle-
žité, pro klid duše přivřu oči a udělám je. Vždyť těch
mých povinností a přání našich není zas tak moc. A vůbec
- ani naši si přece nemůžou vybírat a dělat jen to, co je
baví a co chtějí.

Za těch pár let jsem si už zvykla a většinu věcí beru jako
samozřejmost. Tím myslím spíš všechnu mou volnost
a mé věci. Když jsem ale přijela z exkurze v Terezíně,
uvědomila jsem si, jak strašně velké mám štěstí, že žiji
v této době, v této zemi, v těchto poměrech, se svými
skvělými rodiči… Je toho zkrátka strašně moc. Ze své
zkušenosti vím, že v dnešní době není člověk spokojený
nikdy a s ničím. Když chodí do školky, chce být větší
a chodit do školy, aby nemusel po obědě chodit spát.
Když člověk chodí do školy, chce být dospělý a vydělávat
si své peníze, aby nebyl závislý na rodičích a nemusel se
učit. Když je ale člověk dospělý, chce být malým dítě-
tem… A proč to tak vlastně je??? Proč člověk není spo-
kojený s tím co má??? Vždyť když se ohlédne zpět, uvidí,
že je sám proti sobě. A jeho běžné problémy jsou jen
pouhá maličkost oproti utrpení, které tu bylo pouze o pár
let dříve. Věci, které se dříve odehrávaly, byly opravdu

strašné. Podle mě se na ně ale nesmí zapomínat, protože
tyto události musí být výstrahou a varováním pro další
pokolení. Zároveň si na nich můžeme uvědomit, jak se
věci doopravdy mají a jak se k sobě máme chovat.

Veronika Šustáčková, 9.C

Terezín byl založen jako pevnost na konci 18. století,
postaven byl za vlády císaře Josefa II. v letech 1780 –
1790 na soutoku Labe s Ohří. Terezínská opevnění
(Hlavní a Malá pevnost) byla na svou dobu velice moder-
ní. Byla postavena za účelem chránit přístupové cesty, po
kterých pronikala nepřátelská vojska v době prusko –
rakouských válek. Paradoxem však je, že k tomuto účelu
nebyla nikdy použita. Z počátku 19. století byla tato pev-
nost používána jako vězení vojenských a politických
vězňů a všech odpůrců habsburské monarchie.

Svůj neblaze proslulý účel získala v červnu 1940, kdy zde
vznikla policejní věznice pražského gestapa. Poté zde
v listopadu 1941 vniklo ghetto, koncentrační tábor pro
Židy. Terezínské ghetto bylo „jen“ sběrným a průchozím
táborem, ze kterého se vydávaly transporty do vyhlazova-
cích táborů, kde se konalo, jak nacisté říkali, „konečné
řešení židovské otázky“.

Ale jak se vlastně v takovémto koncentračním táboře
žilo? Zpočátku byli Židé umisťováni jen v kasárnách
místního města. Když už tyto prostory nestačily, začalo
v polovině roku 1942 vystěhování původního obyvatel-
stva. Poté se vězni ubytovali i v civilních domech, na
půdách a ve sklepech. Vězni byli rozděleni do budov
podle věku - zvlášť ženy s malými dětmi, děti do patnácti
let (zvlášť chlapci a dívky) a muži.

V táboře platily všemožné zákazy a nařízení, pouze kul-
turní život byl po určité době povolen, neboť měl poslou-
žit jako kulisa k zastření pravdy o osudu, který byl Židům
předurčen. Vězni se k umění upnuli, neboť jim pomáhalo
překonávat deprese a strach z neznámé budoucnosti. Sna-
žili se, aby ani vězněné děti nezaostávaly v učení a ne-
ztrácely rozhled. Přes zákaz nacistů se proto provádělo
tajné vyučování.
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Asi je hodně těžké si představit, že bychom se museli
„přestěhovat“ z našich vyhřátých domovů s padesátikilo-
vým zavazadlem někam pryč. A co bychom si vůbec do
tohoto zavazadla dali? To jsou všechno velmi složité
otázky, na které se mi nechce ani myslet. Naštěstí jsme
tuto dobu nezažili, a tak si to ani nedokážeme představit
žít v jedné místnosti spolu s padesáti lidmi. Jak to muselo
být asi vyčerpávající fyzicky i psychicky, když člověk
neměl vůbec žádné soukromí, byl odtržen od rodiny
a ustavičně komandován fašistickými dozorci při práci,
kterou museli vězni povinně vykonávat.

Jak transporty do ghetta přicházely, tak také postupně
odcházely. Od října 1942 směřovaly téměř všechny do

Osvětimi, nejstrašnějšího z vyhlazovacích táborů. Z Tere-
zína bylo vypraveno celkem 63 transportů, jimiž odešlo
více než 87 000 osob. Z nich se dočkalo osvobození
3 800. Tragický byl osud terezínských dětí. Ze 7 590
nejmenších vězňů deportovaných na východ se osvoboze-
ní dožilo jen 142. Jen ty děti, které zůstaly po celou dobu
v Terezíně, měly šanci se zachránit. Ke dni osvobození se
v Terezíně nacházelo kolem 1 600 dětí ve věku do 15 let.
O jejich životě vypovídají básničky, deníky, ilegálně
vydávané časopisy a obrázky - často to jediné, co po nich
zůstalo.

 Radek Starý, 9.C

WEST SIDE STORY

slavný americký muzikál na brněnském jevišti

Inscenace slavného amerického muzikálu West Side Story na jevišti
Městského divadla Brno byla našimi i zahraničními recenzenty
označena za současné nejlepší provedení na evropském kontinentu.
Muzikál inspirovaný příběhem Shakespearova Romea a Julie měl
premiéru na Broadwayi v roce 1957. Od té doby se hrál nepřetržitě
snad na jevištích celého světa a ani se nechce věřit, že jeho témata
jsou i dnes, na počátku 21. století, stále aktuální. Souboj dvou pou-
ličních gangů Tryskáčů a Žraloků o nadvládu v jejich teritoriu, lás-
ka, agresivita, rasismus a šikana – to jsou motivy vskutku věčné,
stejně jako řada hitů z tohoto muzikálu, nazpívaných hvězdami
světové klasické i populární hudby - Somewhere, Maria, Tonight či
America… Kromě hostování na řadě tuzemských jevišť absolvoval
soubor již řadu zahraničních zájezdů (Německo, Rakousko, Slovin-
sko, Itálie, Slovensko), kde ve vyprodaných budovách nadšeně
aplaudovaly tisíce diváků. O úspěchu svědčí i to, že představitel

Tonyho Roman Vojtek byl za svůj výkon nominován na prestižní cenu Thálie. Pro zahraniční zá-
jemce je muzikál uváděn také v anglické a německé verzi.

Příběh se odehrává v jedné z mnoha hrozivě si podobných šedých a bezútěšných uliček v západní
části New Yorku. O životní prostor (který by mimochodem při rozumné domluvě stačil pro všech-
ny) zde bojují dvě znepřátelené party. Chvíli mají navrch Tryskáči (Jets – domácí), chvíli Žraloci
(Sharks – přistěhovalci, Portoričané).

Tony a Maria náleží ke znepřáteleným partám. Když se do sebe zamilují, pocítí tíhu tohoto nepřá-
telství se vším důrazem. Při střetnutí mezi bandami dojde ke rvačce na nože. Bernardo napadne
Riffa. Když mu přijde Tony na pomoc, Bernardo Riffa zabíjí a spíš náhodou dochází k další vraždě.
Tony zabíjí Bernarda. Jeden ze Žraloků, aby ho pomstil, zastřelí Tonyho. Maria zůstává sama jako
memento tragicky nenaplněné lásky.

Podle programu muzikálu zpracovaly Michaela Niesnerová a Tereza Šišková, 9.C
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TANEČNÍ VYSTOUPENÍ MAŽORETEK

Dne 24. 4. 2002 se v Novém Městě na Moravě uskutečnilo vystoupení absolventek a mažoretek
z Tanečního studia Evy Olejníkové. Na tomto vystoupení jsme mohli zhlédnout pódiové skladby
mažoretek v rozmezí od nejmenších až po maturantky. Toto vystoupení nebylo jen pochodování
mažoretek, ale i moderní gymnastika a tance. Vystoupení navštívily i baletky ze Žďáru nad Sáza-
vou, které sklidily u svých dvou skladeb náramný potlesk.

Program byl vcelku poutavý, začínal nejmenšími mažoretkami, které nám zapochodovaly na sklad-
bu MALÝ MÉĎA od Inky Rybářové. Jelikož byly jako první, tak do konce celého vystoupení fan-
dily, aby se vše povedlo ostatním mažoretkám jako jim. Po nejmenších mažoretkách na pódium
napochodovaly další, které měly svoji pódiovou skladbu na píseň od J. Uhlíře a Z. Svěráka MAŠ-
KARNÍ PLESY. I těmto mažoretkám se vystoupení povedlo a s úsměvem odpochodovaly z pódia.

Program se nepřetrhl a mažoretky pokračovaly dál. Jako další nastoupily žákyně 4. ročníku, ty nám
uvedly píseň od W. A. Mozarta - RONDO VENEZIANO. Jako další nastoupily neobyčejné mažo-
retky ve stylu charlestonu. Dívky měly stříbrný oblek a zatančily nám charleston na skladbu od A.
Thorea - CHARLESTON. Jako další opět na pódium připochodovaly mažoretky, tentokrát z 3. a 4.
ročníku II. cyklu na rokenrol od G. Müllera. I tyto mažoretky úspěšně skladbu dokončily. Po před-
stavení některých mažoretek nám přišla zatancovat sólistka Hanka Šedá, která tancovala na skladbu
od známé houslistky Vanessy Mae, na píseň LÁSKA JE JEN HRA. Hanka si na tuto píseň vymys-
lela sama choreografii a tento tanec se jí velmi vydařil.

Po sólistce Haně na řadu přišly dívky ze Žďáru nad Sázavou, jejich skladba byla na píseň K. Vág-
nera – POPELKY. Holky vypadaly jako Popelky a až do konce se jim náramně vše povedlo. Na
pódium připochodovala další sólistka, ale tentokrát ne jako tanečnice, nýbrž jako mažoretka. Její
skladba byla na motivy L. Caertse. Mažoretkové sólistce Marii Dekařové se až do konce vše vyda-
řilo. Za Marií hned napochodovalo duo mažoretek, a to v podání Lucie Uhlířové a Lucie Kostecké,
které nám s jednou chybou pochodovaly na známou hudbu od skupiny Vengaboys.

Aby nebyl celý program přeplněn mažoretkami, na pódium si zaběhly opět tanečnice ze Žďáru nad
Sázavou. Tentokrát sklidily úspěch u milovníků country. Jejich choreografkou byla Jitka Hásková.
Na řadu přišla moderní gymnastika v podání několika baletek z Nového Města na Moravě. Zde se
vystřídalo mnoho druhů gymnastiky - jako např. tanec se stuhou, obyčejná gymnastika a mnoho
dalších.

Hudbu z Mission Imposible si vybraly čtyři tanečnice opět ze Žďáru nad Sázavou. Jejich vystoupe-
ní bylo opravdu skvělé a na konci se to určitě poznalo pro velký potlesk všech diváků ze sálu. Po
tanečnicích ze Žďáru opět napochodovaly mažoretky, tentokrát už trochu starší. Na hudbu W. A.
Mozarta a jeho skladbu FANTASIA VENEZIANA krásně odtancovaly a odpochodovaly a po nich
nastoupily předposlední mažoretky z 1. a 2. ročníku II. cyklu. Jejich skladba byla od J. T. Sousa.

Poslední mažoretky tohoto vystoupení byly z 3. a 4. ročníku II. cyklu, které si vybraly skladbu od
Barryho White - PRVNÍ A POSLEDNÍ. Jako hosté přišli zatancovat latinsko - americké tance man-
želé ze Žďáru nad Sázavou, kteří opravdu všechny diváky upoutali. Opět na jeviště přiběhly dívky
ze Žďáru nad Sázavou, opět čtyři, ty samé, které jsme už jednou viděli. Tentokrát si vybraly sklad-
bu od J. Pavlici - VODA MÁ. Tento tanec byl velmi poutavý a dívky ze Žďáru měly velký potlesk
od všech diváků v sále. Jako poslední vystoupení na jeviště přitancovaly dívky 3. a 4. ročníku II.
cyklu, tentokrát na skladbu A. Bocelliho VIVO PER LEI.

Na konci celého vystoupení na pódium přišly všechny absolventky. Absolventky I. cyklu Vendula
Baranyková, Ivana Mašterová, Lucie Nováková, Ivana Ptáčková a Tereza Šišková. Absolventkami
II. cyklu se staly Gabriela Cacková, Lucie Machová, Jana Puchrová, Ivana Řezníčková a Helena



15

Sobotková. Vystoupení moderovala Dr. Marie Nosková. Největší zásluhu měla samozřejmě Eva
Olejníková, která celé toto vystoupení sestavila.

Pavla Novotná a Ivana Mašterová, 7.C

KLEOPATRA

nový úspěšný muzikál

Je rok 48 před naším letopočtem - Caesar, který porazil Pompeia, se stává nejmocnějším mužem
Říma a vstupuje do Alexadrie. Egypt je už po několik staletí ovládán Ptolemaiovci. Na trůně sedí
čtrnáctiletý Ptolemaios třináctý, avšak vládne především vládce Pothinus. Ptolemaios má dvě sest-
ry: Arsioné a Kleopatru.

Kleopatra je bystrá dvacetiletá dívka, která touží po moci. Navíc chápe, že pasivita by ji mohla stát
život – brzy by se stala bratrovi na trůně nepohodlnou. Hraje tedy vabank a nechá se tajně dopravit
před Caesara, zabalená v drahocenném koberci. Caesar se necítí uražen, ba nalézá v dívce zalíbení
pro její okouzlující výřečnost a duchaplnost.

Ptolemaios vedený Pothinem cítí, že
sestra Kleoparta usiluje o trůn. Napad-
ne proto Římany a prohrává. Mezi Cae-
sarem a Kleopatrou vzplane láska. Kle-
opatře se Caesar stává oporou v jejích
politických snahách. V idylických ča-
sech na Nilu královna porodí syna Cae-
sariana a spolu s Caesarem a synkem
odjíždějí do Říma.

Řím není Kleopatře nakloněn, ale nic-
méně všechny okouzlí Kleopatřin
vzhled, chování a její bohatství. Marcus
Antonius, Caesarův spolubojovník a
přítel, navrhuje v senátu, aby Caesar
získal korunu římských králů. Caesar
odmítá, ale senát je zděšen možnými
důsledky pro republiku. Zrodí se spik-
nutí, jehož cílem je odstranit Caesara.
Kleoparta nabádá Caesara, aby se stal
králem a posílil svou pozici. Tuší, že
v opačném případě o svoji moc přijde a

ona i syn budou v nebezpečí. Caesar vše zlehčuje a odmítá se stát králem. Přichází Octavianus,
Caesarův adoptivní syn, a přesvědčuje vládce, aby šel do senátu, kde je zavražděn. Kleopatra spěšně
opouští Řím. Před cestou se loučí s Antoniem, který slíbil, že se ještě setkají. Po Caesarově smrti je
Řím zmítán nepokoji. Octavianus se obává rostoucího vlivu některých senátorů a Caesarových vra-
hů.

Uzavře s Antoniem dohodu - porazí Caesarovy vrahy a stanou se vládci Říma. Společně založí tri-
umvirát. Po vítězném boji jsou však sýpky prázdné a vojáci chtějí žold - nezbývá, než požádat
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o pomoc v Egyptě u Kleopatry. Antoniovo setkání v Egyptě je osudné - společně si užívají života
v Egyptě.V Římě ovšem jeho aktivita neujde Octaviánovi. Bystrému intrikánovi dochází, že Anto-
nius v blízkosti Kleopatry a jejího syna je víc než nebezpečný. Octavián využívá Antoniova krátké-
ho návratu do Říma a žení jej se svou sestrou Octávií. Po návratu do Egypta Antonius, aby odčinil
potupu, jíž se královně dostalo jeho římskou svatbou, uzavírá sňatek s Kleopatrou a prohlašuje její-
ho syna za budoucího krále Egypta. To je ovšem chování, které je pro Řím nepřijatelné. Octávius
vyhlásí Egyptu válku. Osudová bitva u Actia způsobí porážku egyptského loďstva, zbývá zoufalá
obrana Alexandrie. Antonius dostane falešnou zprávu, že je Kleopatra mrtva. Naléhá na meč, ale
neumírá, je pouze těžce raněn. V tomto stavu jej dopraví do kobky, kde našla Kleopatra útočiště.

Antonius umírá v náručí milované Kleopatry. Kleopatra je zoufalá, a když její syn odcestuje do
Indie, nechá se uštknout kobrou ukrytou v košíku s fíky a umírá. Nikdo nevyhrál, jen Nil ponese
své vody dál…

Podle programu muzikálu zpracovaly Iveta Jurovatá a Zdena Topinková, 6.C

MOJE ODPOLEDNE

jak tráví svůj čas třeťáci

Když přijdu ze školy domů, najím se a potom si napíšu úkoly. Až mám napsané úkoly, jdu se stavit
pro mého kamaráda. Zeptám se ho, jestli může jít ven. Můj kamarád si vezme kopací míč a jdeme si
kopat na hřiště. Kopali jsme si čtyři hodiny. Potom si můj kamarád Lukáš šel dat domů kopací míč.
Až si ho uklidí, jdeme si dostavovat náš bungr. Bungr máme z kamenů a máme u něho chodbu.
Potom si jdeme udělat střechu z klacků, večer o půl osmé se rozloučíme a jdeme domů. Doma si
hraju. Večer jdu pomoct mamince s večeří, máme hranolky. Až doděláme večeři, jdeme se najíst.
Večeře mi moc chutnala. Po večeři se jdu dívat na dokument Zpráva o naší planetě. Po tomto do-
kumentu jdu spát.Tento den se mi moc líbil.

Jindřich Mach, 3.C

Přijdu domů ze školy ve 13.38 s Dominikem a hned si napíšu úkoly, pak jdu na fotbal, když přijdu
z fotbalu domů, zůstanu ještě chvíli venku a schovám se mu, až když se Dominikovi nepodařilo mě
najít, tak jsem vylezl z úkrytu a šli jsme domů, kde jsme si pustili počítač a zjistili jsme, že je zavi-
rovaný. Tak jsme ho vypnuli, v tom máma zavolala: večeře!

Josef Bača, 3.C
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„RODIČÁK“

Využili jsme konzultačních rodičovských schůzek a zeptali jsme se několika rodičů na jejich názory
a pocity, které se k této akci vztahují. V převážné většině chodí na rodičovské schůzky maminky,
takže i naše otázky zastihly ženskou část rodičů. Na závěr jsme se zeptali i několika učitelů na jejich
zkušenosti a zážitky, které s rodičovskými schůzkami mají.

1. rodič

Co vám vadí na rodičácích?
Mohly by být o něco dřív před
čtvrtletím, než jsou známky v
žákovské.

Jste obeznámena s tím, co usly-
šíte, nebo je to překvapení?
Vím to podle žákovské knížky.

Očekáváte, že uslyšíte chválu
nebo stížnosti?
Spíš tu chválu.

Na který předmět se chodíte
ptát s největšími obavami?
U Elišky je to bez problémů.

Je vám vaše dítě podobné, po-
znáváte se v něm?
Ano. Hlavně když má paní učitel-
ka připomínky, jak drží tužku,
mohla bych říct, že to má rodové.

Jak doma řešíte výsledky rodi-
čáků?
Přejde se to. Něco za vysvědčení.

Dali byste sem své dítě znovu?
Ano. Nemám připomínky.

2. rodič

Co vám vadí na rodičácích?
Hledání učitelů. Moc to tady
neznám, takže jsem se nezorien-
tovala. Nerada chodím na rodi-
čáky.

Chodíte pravidelně?
Pravidelně alespoň na třídní
schůzky.

Jste obeznámena s tím, co usly-
šíte, nebo je to překvapení?
Překvapení to není. Známky vi-
dím, chování je tak v normě.

Na který předmět se chodíte
ptát s největšími obavami?
Nerozlišuju.

Vzpomínáte na sebe?
Vzpomínám, ale já jsem si to tak
nepřipouštěla. Byla jsem takový
průměr.

Je vám vaše dítě podobné?
Jedno ano, ale je to jiné. Naši na
nás neměli čas.

Jak doma řešíte výsledky rodi-
čáků?
Odměny nedávám. To je samo-
zřejmost, že by se měly učit dob-
ře. A tresty taky nedávám, spíš
promluvit.

Dala byste sem své dítě znovu?
Jsem spokojena.

3. rodič

Vadí vám něco na rodičácích?
Ani ne, možná ta dlouhá čekací
doba u některých učitelů.

Jste obeznámena s tím, co usly-
šíte, nebo je to překvapení?
Většinou vím, protože to docela
sleduji a prospívají.

Na který předmět se chodíte
ptát s největšími obavami?
Já jdu většinou jen za třídním.

Jak doma řešíte výsledky rodi-
čáků?
Když je pochvala, tak pochválím.
Nijak je netrestám, když tak do-
mluva.

Je vám vaše dítě podobné, po-
znáváte se v něm?
Někdy.

Dali byste sem své dítě znovu?
Určitě. Všechny tři.

4. rodič

Co vám vadí na rodičácích?
Je to dlouhé. Byla bych ráda,
kdyby byla třídní schůzka až na
konec, a předtím bych si obešla
všechny učitele.

Myslíte, že jsou rodičáky nut-
né?
Myslím, že ano.

Jste obeznámena s tím, co usly-
šíte, nebo je to překvapení?
Vím.

Na který předmět se chodíte
ptát s největšími obavami?
Bez problémů.

Je vám vaše dítě podobné, po-
znáváte se v něm?
Ani ne.

Dali byste sem své dítě znovu?
Nemám problémy.

5. rodič

Vadí vám něco na rodičácích?
Ani ne.
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Myslíte, že jsou rodičáky nut-
né?
Určitě.

Jste obeznámena s tím, co usly-
šíte, nebo je to překvapení?
Nebývá to překvapení.

Na který předmět se chodíte
ptát s největšími obavami?
Je to bez problémů.

Je vám vaše dítě podobné, po-
znáváte se v něm?
Někdy?

Jak doma řešíte výsledky rodi-
čáků?
Obvykle přemýšlím, kde přidat,
jak to vylepšit.

Dali byste sem své dítě znovu?
Jsem spokojena.

6. rodič

Vadí vám něco na rodičácích?
Ani ne.

Jste obeznámena s tím, co usly-
šíte, nebo je to překvapení?
Tak i tak.

Na který předmět se chodíte
ptát s největšími obavami?
S obavami ne, ale dcera trochu
plave v matice.

Je vám vaše dítě podobné, po-
znáváte se v něm?
Jak v čem.

Jak doma řešíte výsledky rodi-
čáků?
Spíš chci děti přivést k tomu, aby
se pořádně učily.

Dali byste sem své dítě znovu?
Taky jsem sem chodil a škola
nebyla špatná.

A co na to učitelé?

pan učitel Smékal

Kolik vám chodí na schůzky
rodičů?
Z mé třídy většinou téměř všichni.
Hodně se chodí ptát na šesťáky.
Letos se přišlo málo rodičů ze-
ptat na deváťáky, většinou přišli
poděkovat za zkoušky a naposle-
dy se podívat na pana učitele.

Chodí se rodiče ptát spíše na
problémové, či bezproblémové
děti?
Spíš na bezproblémové, obvykle
se chodí nechat pochválit.

Máte nějakou zajímavou his-
torku?
Jedna maminka se mě přišla ptát
na tělocvik.

Těšíte se na rodičák?
Ne, člověk se vymluví.

Volají vám rodiče domů?
Ne, do školy. Nejsem v seznamu.

paní učitelka Niesnerová

Kolik vám chodí na schůzky
rodičů?
Z mé třídy chodí většinou tři
čtvrtiny z celkového počtu rodičů.
S nimi řeším prospěch, ale i cho-
vání a ostatní problémy jejich
dětí.

Chodí se rodiče ptát spíše na
problémové, či bezproblémové
děti?
Z ostatních tříd se chodí infor-
movat na angličtinu spíše rodiče
problémových žáků.

Máte nějakou zajímavou his-
torku?
Tatínek, který se přišel ptát na
prospěch dcery v angličtině, mě
pozdravil anglicky. Rozebral se
mnou problémy tvoření otázky
u slovesa „to have“ a opět v an-
gličtině se rozloučil a popřál
hodně štěstí.

Těšíte se na rodičák?
Ne.

Volají vám rodiče domů?
Ano a bohužel stále ti samí, kteří
mi vícekrát říkali, že příště už
určitě zavolají do školy.

Rozhovory připravila Michaela Niesnerová, 9.C
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PRAVDA O JANĚ Z ARKU

znáte osudy johanky z arku?

Přivázána ke kůlu stála na rouenském tržišti vzmáhajících se plamenů bezmála dvacetiletá dívka. Na vyhole-
né hlavě měla papírovou mitru s francouzským nápisem „kacířka, odpadlice od víry, modlářka“. Dokud ji
dým z hořícího dřeva nezadusil, volala Jana Ježíšovo jméno a její smrtelný zápas pohnul otrlé přihlížející
k slzám. Když její tělo shořelo na popel, popravčí zjistil, že srdce jí oheň sežehnout nedokázal.

Jehanne la Pucelle neboli „Panna Jana“, jak si sama říkala, či Jana z Arku, jak
proslula později, se narodila roku 1412 nebo 1413 ve východofrancouzské vsi
Domrémy. Roku 1429 odešla z domova, přesvědčena vnitřními hlasy, že je před-
určena vypudit Angličany z Francie a dovést Dauphina, který byl roku 1422 pro-
hlášen králem Karlem VII., avšak nebyl jím dosud korunován, ke korunovaci
v Remeši.

Nejprve zamířila do Vaucouleurs, nebližšího opevněného města. Tam dokázala
přesvědčit kapitána posádky, aby jí dal koně, meč a malou družinu. To byl jeden
z prvních příkladů, kdy Jana uplatnila svou bezmála zázračnou přesvědčovací
schopnost, v níž její stoupenci spatřovali důkaz o jejím božském poslání, její od-
půrci pak doklad toho, že obcuje se zlými duchy. Král se svým vojskem ležel tou
dobou, v únoru 1429, v Chinonu jižně od Loiry. Jana jej tam vyhledala a přesvěd-

čila ho, že jí poslal Bůh, aby zachránila Francii. Přiměla ho k tomu, aby ji vyslal na pomoc městu Orleáns
160 kilometrů na východ od Chinonu, které už pět měsíců obléhali Angličané. Jana se vyhnula prstenci ang-
lických opevnění západně a jižně od Orleánsu a 29. dubna do obklíčeného města dorazila s vojáky a zásoba-
mi. V příštích dnech vedla městskými hradbami skvělou válečnou operaci. Ač byla vážně postřelena šípem
do krku, bojovala dál a posléze se jí podařilo Francouze shromáždit k závěrečné zteči. Další den Angličané
obléhání ukončili. Francouzi postupovali a dobývali jedno město za druhým. Jana viděla, že cesta k jejímu
cíli - korunovaci Karla VII. v remešské katedrále - je volná. Remeš sice ležela v hloubce anglického území,
byla však tradičním dějištěm korunovace francouzských králů.

Karel do Remeše vstoupil 16. července. Po korunovaci Jana před králem poklekla a ujistila ho: „Ty jsi sku-
tečný král, tobě náleží francouzské království.“ O čtrnáct dní později, když už měl Karel svůj nárok na trůn
posílen korunovací, ustoupil k Loiře. Janu již nepotřeboval, a protože byl pragmatik, ponechal ji jejímu osu-
du.

Koncem srpna uzavřel příměří s vévodou burgundským, spojencem Angličanů od roku 1419, kdy se Burgun-
sko odtrhlo od francouzské koruny. Klid zbraní měl trvat do Vánoc. Během příštího měsíce Karel armádu
rozpustil a Janě zůstalo jen tolik vojáků, kolik jich kouzlem svého jména dokázala shromáždit. V zimě Jana
své žoldnéře vedla jen do příležitostných bojů. Její vojenská dráha došla potupného konce v květnu roku
1430, kdy byla zajata při výpadu z města Compiegne na půli cesty mezi Remeší a Rouenem. Jeden burgund-
ský lučištník ji popadl za zlatou tuniku a stáhl z koně. Vzápětí ji předal svému pánu a ten ji za 10 tisíc zla-
tých prodal Angličanům.

Nejprve ji vozili z jednoho vězení do druhého. Počátkem roku 1431 ji dopravili do Rouenu, anglického hlav-
ního stanu na území Francie. Tam byla uprostřed nepřátel v řadě veřejných slyšení souzena inkvizičním sou-
dem složeným nejméně z 50 soudců pro kacířství a čarodějnictví. Janini žalobci tvrdili, že její vnitřní hlasy
nepocházejí od Boha, nýbrž od ďábla; že se svým mužským oděvem prohřešuje proti starozákonnímu záka-
zu, že „žena na sebe nevezme, co patří muži“, a že takové nadpřirozené schopnosti může mít jen čarodějnice.
V březnu byla ve své cele po celý týden podrobována křížovému výslechu. Požádala, aby o jejích slovech
a skutcích uvědomili papeže, soud to však zamítl a pohrozil, že ji vydá anglické justici. Ve chvíli zoufalství
Jana své tvrzení, že ji vede Bůh, odvolala a souhlasila, že se bude oblékat jako žena. O pár dní později však
ztracenou odvahu znovu našla a své odvolání vzala zpět. Soudci ji tedy předali Angličanům. Ti ji odsoudili,
upálili na hranici a její popel rozptýlili do řeky Seiny.

Podle časopisu Readers Digest Výběr zpracovala Anna Chytková, 8.C
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LETOŠNÍ VÝLETY

kam, kdo, kdy a s kým…

TTŘŘÍÍDDAA TTEERRMMÍÍNN DDOOZZOORR TTRRAASSAA

1.A květen M. Rajská Okolí Nového Města

2.B květen M. Šebková Okolí Nového Města

2.A květen M. Kotovicová ZOO Jihlava

2.B květen I. Fousková ZOO Jihlava

2.C květen V. Fryšavská Okolí Nového Města

3.A 5. 6. 2002 V. Buchtová Veselý kopec, Chrudim

3.B 5. 6. 2002 Z. Růžičková Veselý kopec, Chrudim

3.C 5. 6. 2002 M. Drimlová Veselý kopec, Chrudim

4.A 6. 6. 2002 P. Poláčková Babiččino údolí

4.B 4. 6. 2002 M. Blažková Babiččino údolí

4.C 4. 6. 2002 L. Fuksová Babiččino údolí

5.A 29. 5. 2002 M. Niesnerová Ostrá u Lysé nad Labem

5.B 29. 5. 2002 D. Machová Ostrá u Lysé nad Labem

5.C 6. 6. 2002 P. Sedláková Babiččino údolí

5.D 29. 5. 2002 J. Librová, J. Košíková Ostrá u Lysé nad Labem

6.A 22. 5. 2002 M. Zelenková Lednice

6.B 5. 6. 2002 J. Hnízdilová Hradec Králové

6.C 22. 5. 2002 J. Kučerová Lednice

7.A 21. 5. 2002 R. Slámová Lednice

7.B 28. 5. 2002 J. Matoušková Lednice

7.C 21. 5. 2002 H. Knapčoková Lednice

7.D 28. 5. 2002 J. Pokorná Lednice

8.A 28.-29. 5. 2002 V. Břečková, I. Kovačičová Jeseníky

8.B 28.-29. 5. 2002 I. Kovačičová, V. Břečková, Jeseníky

8.C 21.-22. 5. 2002 M. Liedermann, M. Liedermannová Zubří

9.A 4.-5. 6. 2002 L. Zobačová, J. Kučerová Tři Studně

9.B 28.-29. 5. 2002 M. Janíčková, P. Smékal Zubří

9.C 6.-7. 6. 2002 P. Smékal, M. Janíčková, Tři Studně

9.D 28. 6. 2002 J. Kozárová, M. Zelenková Okolí Nového Města
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KRÁSKA A ZVÍŘE

další český muzikál

Původní český pohádkový muzikál „Kráska a zvíře“ autorů Michala
Davida, Petra Maláska a Václava Kopty, napsaný na motivy slavné
pohádky Františka Hrubína, se objevil od podzimu 1999 v Divadle
Jiřího Grossmanna na Václavském náměstí v Praze 1.

Titulní role ztvárňují Magda Malá, která má za sebou již úspěšné pů-
sobení v muzikálu Dracula, vždy v alternaci s Lucií Černíkovou. Roli
zvířete ztvárňuje Vlastimil Harapes v alternaci se Standou Hložkem.
V roli skřeta vystoupí Vilém Čok s Patrikem Stoklasou, otce hraje
nestárnoucí Josef Zíma s alternací Pavla Šroma nebo Josefa Oplta.

Souběžně s novým nastudováním byly natočeny písně z muzikálu,
které vyšly na CD a MC u společnosti Popron Music a diváci si je
mohou zakoupit při představení ve foyeru divadla.

Kromě výše uvedených účinkujících se na CD objevil v roli zvířete
i Ladislav Křížek.

Michaela Niesnerová a Marie Buřvalová, 9.C

MUZEUM KNIHY

Dne 16. května se naše třída 8.C jela podívat do Santiniho prelatury žďárského zámku, v němž je
Muzeum knihy. Výstava knih nám nabízela zhlédnutí nejen poměrně starých a cenných knih, ale
také rozvíjení knihtisku i knihařské dílny z 15. století, různé druhy písem, klášterní knihovnu
z Roudnice nad Labem ze 17. století, fotografické ukázky papíren, rozličné vazby knih, přehled
tehdejších tiskáren a největší i nejmenší knihu, které muzeum získalo. Nenavštívili jsme však jen
Muzeum knihy, ale také konventní kostel Nanebevzetí P. Marie, k jehož zásadní přestavbě došlo za
opata Václava Vejmluvy. Nejen že je přestavěn v barokním stylu, ale zůstala zde románská okna
a gotická klenba.

Dále jsme se byli podívat na výstavu 300 let klavíru. Zde jsme spatřili spousty krásných klavírů,
z nichž na jeden jsme si směli zahrát. Je to klavír neobyčejný tím, že má umělohmotný rám. Ostatní
klavíry byly starší a většina z nich byla ručně vyřezávaná, měla místo dnešních bílých kláves černé
a místo dnešních černých kláves bílé. Naše putování tímto však nekončilo a byli jsme se podívat
také na poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Kostel nechal vybudovat Václav Vej-
mluva, po jeho smrti však kostel vyhořel a nakonec byl v říjnu roku 1784 císařem Josefem II. zru-
šen. Znovuobnovení kostela bylo až po roce 1830, které také souviselo se založením hřbitova ve
vnitřním areálu.

Dál jsme se potulovali po Žďáře, koupili si výbornou točenou zmrzlinu a pak se pomocí paní uči-
telky Kučerové natlačili do téměř plného autobusu.

Miroslava Tichá, 8.C
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ŠKOLNÍ STRAŠIDLA

Jako každá stará budova má i naše škola, která je už více než jedno a čtvrt století stará, svá strašidla.
Jsou to strašidla nejen neškodná, ale i nebezpečná a zlá. Některá spí hlubokým spánkem na půdě
nebo ve sklepě budovy a některá, především ta hodnější, pochodují po škole a občas provedou něja-
kou tu lumpárnu. Seznamte se s některými strašidly a jejich skutky:

Houbovník křídový
Neškodné strašidlo, které se zjevuje velice zřídka,
ale je velice aktivní. Sídlí v kotelně a velice často se
baví různými nekalými žerty. Mezi jeho hlavní čin-
nosti patří tvorba šmouh na tabulích, dělání špíny na
podlahách, skládání odpadků z košů do lavic. Je to
strašidlo velice hodné a není zaznamenaný jediný
případ, kdy by někomu ublížilo. Jediný, kdo jej ne-
má vyloženě rád, jsou paní uklízečky a také ti, kteří
mají službu ve třídách. Zanechává po sobě silný zá-
pach a občas se baví tím, že hází role toaletního pa-
píru do záchodových mís.

Zvědavouch vodomilný
O tomto strašidle se objevují záznamy již ve starých
kronikách školy z počátku 20. století, kdy tato škola
teprve začínala svoji činnost. Jeho funkce byla dlou-
ho nejasná, až teprve nedávno se podařilo zjistit, čím
se tento přízrak baví. Ve třídě 9.C neustále otevírá
a zavírá dveře. Možná si myslíte, že je to pouhý prů-
van, ale proč se dveře nejen samy otevřou, ale i za-
vřou? Další jeho zábavou je bublání ve vodovodním
potrubí. Nejvíce se projevuje ve třídě 9.D, kde je
často slyšet jeho bublání v odpadových rourách.
K vidění je dosti často v ranních hodinách (patří tedy
do skupiny strašidel ranních – někteří vědci jej
ovšem řadí do skupiny strašidel dopoledních). Jeho
sídlem jsou obrovské staré trámy na školní půdě.
Z těchto trámů občas skáče na záda neopatrným ná-
vštěvníkům půdy, kteří se tam odvážili sami.

Zákeřník podlý
Patří rovněž mezi strašidla, která žijí na školní půdě. Je to docela zákeřné strašidlo, jak již napovídá
jeho jméno. Patří mezi poměrně mladá strašidla. Podařilo se nám vystopovat, že se usadilo na naší
škole někdy v roce 1980 nebo 1981. Ovšem je velice neoblíbené, protože se baví tím, že ze sešitů
školních dítek vymazává domácí úkoly a různá cvičení, která si měli studenti připravit doma. To
prosím dělá svým obrovským červeným jazykem. Jinak je celkem neškodný. Patří mezi typ straši-
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del, co se musí živit stravou, která je podobná té naší.
Je celkem nevybíravý a nepohrdne zapomenutou sva-
činou nebo zbytky od oběda. Jestliže uvidíte obrovské
a neforemné těleso s velkým břichem a hlavou, je to
Zákeřník. Pozor, nenechávejte v lavicích svačiny,
protože se může stát, že vám přijde za ponechané
jídlo poděkovat osobně k vám domů a není na něj
příjemný pohled.

Tajemný démon
Mezi nejstrašnější strašidla naší školy a strašidla vůbec patří tajemný démon, pro kterého bohužel
nemáme dosud české jméno. Je to velice nebezpečný přízrak, který je znám již z dob, kdy naše
škola ještě vůbec nestála. Nastěhoval se do ní ihned po jejím založení a stal se jejím nepříjemným
hostem. Naštěstí se nezjevuje často a jeho přesná podoba není známá. Podle starých záznamů oči-
tých svědků má dlouhé a špičaté zuby v úzké čelisti, obrovské červené oči, dlouhé ruce, které se
skládají ze tří dlouhých kostí, dlouhé modré drápy na horních i dolních končetinách. Nevydává žád-
né hlasité zvuky, jenom tiché šeptání. Žije v odpadním potrubí. Živí se vším, co vyzařuje zlo:
sprostá slova, špatné známky a podobně. Možná namítnete, že to není nic tak hrozného, ale patří
mezi přízraky, které jsou svým živitelům svým způsobem vděční. Přichází do domů všech těch,
kteří jej živí. Vylézá ve vašich domovech z umyvadla nebo vany a objeví se ve chvíli, kdy jste sami.
Neublíží vám, ale pohled na něj vás asi bude ještě dlouho provázet ve vašich snech. Je vidět pouze
při pohledu do zrcadla. To stojí za vámi a pokyvuje na vás. Samozřejmě za chvíli zmizí a jde podě-
kovat někomu dalšímu, kdo ho ten den něčím nakrmil.

Text a kresby Mgr. Petr Smékal

TERORISMUS

očima malého prince

Poslední místo, které malý princ navštívil, byla planeta černá jako havran a stejně tak zlověstná.
Když vstoupil na její černou zem, nevěřil svým očím. Kam se podíval, všude jen zlo a nenávist.
„Dobrý den, pane,“ řekl malý princ. „Dobrý?“ odpověděl pán zahalený v černém plášti. „Ten tu
nikdy nebyl a asi nikdy nebude. Jen se podívejte kolem sebe.“

Malý princ se rozhlédl a co nevidí. Napravo právě střílí po nevinných lidech, nalevo právě unášejí
malou bezbrannou holčičku i s kočárkem. Přímo před ním se perou dva malí kluci o autíčko. Všude
jenom křik, hádky a násilí. Ani vlastního slova není slyšet.

„Co se to tu děje?“ zeptal se malý princ. „Proč se tak nenávidíte? To tady nemáte ani jednoho člo-
věka, který by nikomu neubližoval?“ zeptal se malý princ. „Ne!“ odpověděl muž. „Proč tedy něco
neuděláte?" „Tady se nedá už nic dělat,“ řekl muž.

„Vám se tady žije dobře?“ zeptal se malý princ. „Ano, my už jsme si zvykli a jinak bychom žít ne-
dovedli,“ odpověděl muž

„Tady bych žít nechtěl,“ řekl malý princ a radši odešel, aby ho taky někdo nezastřelil.

Jana Filipová, 8.A
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