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Hezké prázdniny
Jménem svým i jménem ostatních učitelů bych chtěla všem žákům popřát krásné prázdniny plné
odpočinku, nevšedních zážitků a dobrodružství. Všem přeji pěkné vysvědčení a dostatečný oddech od
školy a veškeré počítačové techniky. Snad už se v příštím školním roce budeme vídat jen prezenčně.
Ivana Skoumalová

Použité zdroje:
Pavlík [online]. [cit. 2021-05-29]. Dostupné z: https://www.papirnictvipavlik.cz/paleni-carodejnic/
Holocaust [online]. [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn517786
Clipart Library [online]. [cit. 2021-05-30]. Dostupné z: http://clipart-library.com/clipart/22771.htm
Kryptograf [online]. [cit. 2021-05-30]. Dostupné z: https://www.kryptograf.cz/zasifrovane-prislovi/
Pinterest [online]. [cit. 2021-05-29]. Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/456059899765153761/
Depositphotos [online]. [cit. 2021-05-29]. Dostupné z: https://cz.depositphotos.com/vector-images/vectorcolorless-crossword.html
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Distanční výuka pokračuje
Ve druhém pololetí se všichni žáci opět ocitli ve svých domovech na distanční výuce. Všichni
učitelé se žákům snažili výuku co nejvíce zpříjemnit, aby žáky namotivovali ke správným výkonům.
Žáci 3.A a 5.A si letos smutné období masopustu zpříjemnili na online výuce karnevalem a namalovali
k tomu i hezké obrázky. Žáci 5.B se pustili i do výtvarného zpracování jedné z tradičních masopustních
masek.
Oba ročníky pátých tříd vyzkoušely v rámci popisu pracovního postupu i praktickou realizaci
úkolu. Žáci doma zrealizovali recept na jarní pomazánku. Nejenže si procvičili slohovou výchovu, ale
dokonce pomohli rodičům i s přípravou večeře. Ještě chce někdo tvrdit, že je odborný styl nuda a šeď?
Podívejte se na jejich skvělé výtvory.
I. Skoumalová, D. Menšíková, K. Kravcová

Veronika Bazalová, 5.A
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Jáchym Nemeškal, 5.B
Matěj Menšík, 5.A

Štěpán Svoboda, 5.B

Šimon Juran, 5.B

Šimon Urbánek, 5.B
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I žáci 7. tříd si při distanční výuce mohli doma zkusit různé projekty. Tentokrát si mohli vyzkoušet
sestavit pevnou a volnou kladku, někteří i kladkostroj.
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Další úkol při distanční výuce pro 7. ročníky zněl jasně. Vytvoř kalendář, který tebe i ostatní
„nakopne, dodá optimismus a elán”, s využitím co největšího množství obrazných pojmenování.
I tentokrát vznikly opravdu pěkné práce.

Někteří žáci dokonce posílali i své dobrovolné práce, které dělali nad rámec výuky. Času bylo
nadbytek, nudili se a už je nebavilo neustále jen sedět u počítače. Jen tak dále!

Karel Soustružník, 5.A
6

Výzdoba náměstí a jarní výzdoba školy
Protože nemohli žáci tvořit jarní výzdobu ve škole, postarali se o ni ze svých domovů. Tradiční
strom na náměstí tentokrát ozdobily děti ze třetí třídy pod vedením paní učitelky Kravcové. Výrobky se
jim velmi zdařily a vytvořily příjemnou jarní atmosféru na náměstí i ve škole. Osamělá škola stále
doufala, že její jarní kabát brzy spatří opět všichni žáci naší školy.
I. Skoumalová
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Zpátky do lavic!
Tak jsem se dočkali. Po velmi dlouhé době, kdy se žáci museli další čtyři měsíce potýkat
s distanční výukou, se alespoň první stupeň znovu ocitl rotačně ve škole. Jednu věc této karanténní
situaci upřít nemůžeme. Málokdo dokáže, aby se žáci do školy tolik těšili. Všichni nesmírně rádi viděli
znovu svoje spolužáky, ba i učitele, alespoň na malou chvíli odložili mobilní telefony a sdělovali si své
zážitky z dlouhého a nudného období.

Barevný týden v 5.A
Třída 5.A si hned začátek prezenční výuky zpestřila malou soutěží. Udělali jsme si barevný týden,
kdy jsme každý den přišli oděni do jiné barvy.
Pondělí bylo černé, úterý modré, středa červená, čtvrtek bílý a pátek pruhovaný.
S barevným týdnem jsme spojili i čtenářské hodiny, v nichž jsme se zabývali významem barev,
pracovali jsme s písněmi atd. Podobně jsme pracovali i ve výtvarné výchově, žáci malovali obrázky
s jednou převažující barvou.
Vítěze týdne si žáci zvolili sami a stali se jimi: Eliška Soukupová, Lucie Šťávová a Josef Jiránek.
Všechny čekala sladká odměna. Gratulujeme!
I. Skoumalová
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Připomínka pálení čarodějnic ve školní družině
Nejrůznější aktivity a tvoření v rámci připomínky tradice
pálení čarodějnic započaly ve školní družině letos poněkud dříve,
než bývá zvykem. Stalo se tak díky ve škole právě probíhající
rotační výuce žáků. Záměrem bylo nepřipravit žádné z dětí
o radovánky s čarodějnickými zvyky spojené.
Čarodějné motivy ovládly dění nejen odpolední, ale i ranní
družiny. Jedním z prvních počinů připravených na tyto dny pro děti
byla soutěž o nejkrásnější obrázek na téma „Čarodějnice“.
Hodnotící komise byla složená ze všech zúčastněných dětí. Ty
překvapivě velmi rychle, zcela svorně a naprosto jednoznačně
určily vítěze. Stal se jím nesporně šikovný a sympatický Jarda Nix
ze 4.A.
V rámci dalších družinových aktivit čarodějného týdne si děti
vyrobily papírové čarodějnice, někteří dokonce i s originálně
pojatými košťátky. Vyzkoušely si také to, jak se dá společnými
silami vytvořit čarodějnice z obyčejné krabice. K nezbytné výbavě
posledních dubnových dní v družině patřily pochopitelně také
nejrůznější omalovánky čarodějnic, o něž děti projevovaly vcelku
velký zájem.
Čarodějný týden vrcholil v pátek 30. dubna. Ten den se stalo
něco nečekaného. Do ranní družiny nastoupila místo vychovatelky
Lenky Říhové její dvojnice – čarodějnice Lennora. Vítala mnohé
velmi překvapené děti již ode dveří a celé ráno se je snažila bavit
i učit. Tak se stalo, že dětem předvedla a odtajnila recept na to, jak
se vyrábí bublající čarodějný lektvar. Za tuto službu však žádala
pomoc. Děti dostaly za úkol najít a poskládat Lennořino kouzelné
zaříkadlo, které si údajně minulé dny v rozčilení sama roztrhala
a vítr je rozfoukal po celé třídě. (Dětem se podařilo najít
a poskládat všechny kousky zaklínadla kromě jednoho jediného
útržku. Ten při hře náhodně objevila po dlouhých dnech, a to
dokonce až 18. května, malá Nikolka Vlčková z 1.A. Byla po
zásluze odměněna drobnou sladkostí a děti si tak konečně mohly
mnohohlasně v jeden moment přečíst všechna kouzelná slůvka zaříkadla. Snad doletěla až k uším
čarodějnice Lennory). Jiným úkolem, kterým čarodějnice Lennora „potrápila“ děti, bylo nahmatat bez
dívání v zaplněném čarodějném pytlíku pavouka, naštěstí pouze plastového. Dětem se tento úkol
paradoxně natolik zalíbil a vedly si při jeho plnění tak dobře, že čarodějnice všechny odvážné
a úspěšné odměnila tím, že si mohly pavoučka nechat pro štěstí.
Kouzelným ránem však působení čarodějnice Lennory ve škole neskončilo. Lennora se ujala dětí
zdravotníků a pedagogů, které se daný týden účastnily distanční výuky přímo ve škole. Provázela je
tak jejich celým školním dnem. A protože je Lennora velmi ctižádostivá čarodějnice, narušila po vzoru
známého pohádkového čaroděje Rumburaka živé vysílání naší školy, konkrétně online distanční výuku
žáků 3.A. Do té chvíle nic netušící, dětmi oblíbená, paní učitelka Klára Kravcová se zachovala naprosto
duchapřítomně a legraci nejenže nepokazila, ale naopak k ní přispěla. Žáci tak byli svědky velmi
nestandardního, dle reakce dětí však zábavného, dialogu dvou žen z různých světů. Poté dostala
čarodějnice Lennora prostor pohovořit si prostřednictvím kamery se samotnými dětmi. Došlo rovněž
na „předváděčku“ koštěte.
V odpoledních hodinách čarodějnice Lennora znenadání školu opustila. Mnohé děti se zpětně
dotazovaly, zda se čarodějnice ještě někdy vrátí. Odpověď zatím neznáme. Napadá mě jen otázka:
„Co si o tom myslíte právě vy?“
Lenka Říhová
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Sice odletěla čarodějnice Lennora,
která se usídlila ve školní družině v prvním
oddělení, ale to nás neodradilo. Z dětí ze
čtvrtého oddělení se stali čarodějnice
a čarodějové.
Děti pilně a s radostí plnily různé
úkoly. Poznávaly byliny a rostliny, proletěly
se na koštěti, hádaly pohádkové bytosti,
vyrobily si kouzelnickou hůlku. S touto
hůlkou společně vyčarovaly pomocí
zaříkávadla sladkou odměnu. Ty, co splnily
všechny úkoly, dostaly navíc čarodějnické
vysvědčení. Páteční odpoledne si všichni
zúčastnění naplno užily.
Jana Tomšíková
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Projekt na téma „NA HEŘMANY“ očima dětí
Do tohoto projektu se zapojily děti ze
školní družiny. V jednotlivých odděleních jsme si
o tématu něco pověděli. Poté jsme se zašli
podívat, jak to vypadá na Heřmanských
kopcích, aby děti měly představu o rozloze a
okolí.
Na základě toho vznikaly pod rukama dětí
zajímavé obrázky. Zapojily svoji fantazii a přání.
Po dokončení jejich výtvorů každé z dětí
popovídalo o své představě.
Nejvíce děti kreslily lavičky na sezení,
houpačky, kašnu, jezírko s vodou, a kolem
hodně květin. Na výkresech se také objevila
zvířátka. Dokonce by děti uvítaly i možnost
postavit si stan a vedle něho ohniště. Někteří
nezapomněly přimalovat i odpadkový koš.
Všechny děti věří, že právě jejich nápad
bude zrealizován.
Vychovatelky školní družiny

Hasiči, policie a
záchranná služba v družině
V měsíci dubnu navštívila 3. třídu naší
školní družiny v rámci povinné praxe
studentka Andrea, která měla pro žáky
připravený zajímavý program týkající se
třech stěžejních témat – policie, záchranné
služby a hasičského záchranného sboru.
A právě v duchu těchto témat plnili všichni
společně rozmanité úkoly.
Nejdříve si v kruhu zopakovali tísňová
čísla, jmenovali nejrůznější situace, při
kterých je nutno na daná čísla zavolat, dále
přišly na řadu dopravní značky a jejich
význam. Jak kluci, tak i holky překvapili
v těchto disciplínách naprostou přesností
a jistotou ve svých odpovědích a velmi
dobrou znalostí této problematiky. Poté
vyplňovali k daným tématům PL – např.
určovali, které věci z dané nabídky patří k povinné výbavě hasiče a policie. Následovala výroba
papírových dopravních značek a semaforů a ve skupinkách tvorba sanitky z papírové krabice. Všechny
modely byly opravdu velmi zdařilé, projevila se zde obrovská představivost, kreativita a smysl pro
detail.
Aby si žáci i trošku protáhli tělo, pokračovala činnost venku. Zde hráli různé hry – na honěnou,
na záchranáře apod., ve kterých si potrénovali jak svůj postřeh, tak i rychlé reakce na nečekané
pokyny, zkusili si vytvořit nejdelší hasičskou hadici pomocí provázků a třeba také uvázat trojcípý šátek.
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Dokonce měli k dispozici celou hasičskou výstroj, kterou si také téměř všichni oblékli a na chvíli si mohli
připadat jako opravdoví hasiči.
Žáci pracovali po všechny dny s velkou snahou, soutěživostí i nadšením, za což byli na samý
závěr odměněni návštěvou všech jednotek – přijeli za nimi jak policie a hasiči, tak i záchranná služba.
Podali nám maximálně podrobný výklad doplněný vizuální oporou, zodpověděli všechny zvídavé
otázky a na závěr obdrželi žáci drobné dárky.
Dle reakcí a zpětných vazeb od všech soudím, že se jim prožité dny líbily a věřím, že vše, co se
naučili a čemu se přiučili, zúročí ve svém dalším studiu a třeba i v životě.
Monika Tržilová

Indiáni
Od 31. 5. do 4. 6. 2021 byly zahájeny ve 4. oddělení školní
družiny „Indiánské dny“ spojené se Dnem dětí.
Děti se při pobytu ve školní družině celý týden mohly zapojit
do aktivit s indiánskou tématikou. Měly možnost vyrobit si
indiánskou čelenku ozdobenou barevnými pery, dle možnosti si
zhotovit z barevných korálek náhrdelník nebo náramek. Také
musely zapojit fantazii a spolupráci, které bylo zapotřebí ke
zhotovení totemu. A ještě na ně čekal další zapeklitý úkol, a to
přeložit české věty do indiánského písma pomocí zkratek. Také si
vyzkoušely zručnost, zkoušely z lana vázat různé uzle. Aby to
nebylo tak jednoduché, měly si vymyslet indiánské jméno. Byla
připravena odpočinková činnost – omalovánka s indiány. Někteří
si troufly a namalovaly indiány podle své představy. Všechny obrázky zdobily vitrínky školní družiny.
Závěrem se děti ozdobeny indiánskými doplňky postupně představily ostatním svým vymyšleným
indiánským jménem. Společně si řekly indiánskou říkanku: Indi, Indi, indiáni jdou…
Bylo hezké vidět, jak děti s nadšením tvořily a plnily připravené úkoly. A ta neuvěřitelná zajímavá
indiánská jména, která zazněla, jako například Bella, mazaná liška atd.
Jana Tomšíková

Den dětí ve školní družině
Dne 1. 6. 2021
proběhla
ve
všech
odděleních
školní
družiny oslava Dne dětí.
Každá z nás si pro děti
ve
svém
oddělení
připravila program.
V prvním oddělení,
tedy v oddělení pro ty
nejmenší, byl zábavný
program pojat ve stylu
postaviček
klaunů
a šašků. Startoval již
v rámci ranní družiny
a pokračoval
až
do
odpoledních hodin. Dětská příprava na tento den proběhla ve školní družině již v den předchozí. Děti
si podle instrukcí samy zhotovily a roztomile vyzdobily papírové šaškovské čepice. Některé nadšeně
vyráběly ještě v samotný den „D“. Aby byla iluze tematických figur dokonalá, dětem byly k dispozici
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také plastové klaunské nosy. Staly se zároveň milou pozorností, kterou si děti mohly odnést domů jako
zhmotnělou vzpomínku na tento den. Na děti v družině navíc od samotného rána čekala celá záplava
barevných nafukovacích balónků. Ty zafungovaly jako spolehlivý elixír radosti a nespoutaného
dětského nadšení. Okamžitě si s nimi jaksepatří zařádily. Hlavní náplní zábavného dne pro děti byly
soutěže založené na klaunských proprietách. Děti si tak vyzkoušely například trefování se nafukovacím
balónkem do papírové krabice, házení plastových kroužků na tyčky nebo chůzi po laně. Na úspěšné
účastníky soutěže čekala malá sladká odměna. Soutěživé hry se odehrály nejen ve třídě, ale také
venku v parku. Tam na děti navíc čekaly jejich oblíbené atrakce v podobě houpaček a prolézaček.
K pobavení všech celým dnem v oddělení školní družiny děti provázela v nepřehlédnutelném
klaunském převleku maskovaná samotná vychovatelka.
Děti z druhého a čtvrtého oddělení
překonávaly
zábavné
pohybové
překážky v tělocvičně. Měly možnost si
zasoutěžit mezi sebou skákáním v pytli,
chodit na chůdách apod. Vyzkoušely si
sklouznout se po nových lavičkách,
prolézat tunelem, kroutit kruhovou
obručí, projít se po balančních
kamenech a ještě několik dalších aktivit.
Nechyběla ani odpočinková disciplína,
a to lov rybiček z rybníku na prut.
V druhé tělocvičně na ně čekala
pro všechny nová a velmi zajímavá hra.
Děti měly možnost zahrát si hru Kinball,
kde
musely
spolupracovat
a domluvit se jako jeden tým. Pravidla
hry děti rychle pochopily. Některé děti tato hra natolik zaujala, že nechtěly odejít, ale pokračovat dál ve
hře. Určitě se někdy opět domluvíme a tuto hru si znovu zahrajeme. Děti se vyřádily a aktivně se
zapojily do všech připravených aktivit.
Ve třetím oddělení si děti nejdříve protáhly mozkové závity nad vědomostními soutěžemi. Aby
nebyly děti po vyučování tolik „trápeny“, pracovaly v dosti velkých skupinkách, a tak mohly vzájemně
kooperovat. Úkoly byly pestré, takže si přišel na své opravdu každý.
Děti např. prokázaly, že určit roční období dle obrázku a přiřadit k nim dané měsíce je pro ně už
maličkost. Dále měly k obrázkům ptáků přiřadit odpovídající název, což je také nezaskočilo. Trochu je
snad potrápil úkol, který byl zaměřený na určování časů na papírových hodinkách, ale i tento nakonec
společně bravurně zvládly. A poslední úkoly na přemýšlení – najít rozdíly mezi obrázky a dostat se ven
z bludiště – již pro ně byly hračkou.
Následně jsme se přesunuli ven na plácek ke škole, kde byla
pro děti vytvořena sportovní stanoviště. Zde děti obíhaly s míčem
okolo kuželů, driblovaly, dále prokázaly zručnost s florbalovými
holemi a míčkem. To vše probíhalo ve skupinkách a bylo zaměřeno
nejen na rychlost, ale právě i na jejich šikovnost. Na závěr na děti
čekala soutěž, která pro ně byla zcela nová a neznámá – spočívala
v hledání kartiček s pořadovými čísly, kdy šlo jak o rychlost, tak i
přesnost. V této hře byla spolupráce, podpora a rada spoluhráčů
naprosto nutná. Soutěž nás zaujala natolik, že jsme téměř ztratili
pojem o čase a naši hodinku na aktivity Dne dětí jsme málem
přetáhli.
Všechny děti, které se programu účastnily, byly obdarovány
několika sladkostmi. Odpoledne jsme si všichni plně užili. Děti
odcházely domů s nadšením a plné dojmů a zážitků. Nás
vychovatelky pak potěšila milá slova od spokojených dětí.
Vychovatelky školní družiny
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Vzdělání základ života – projektový den
Během května se v naší
škole
uskutečnilo
několik
projektových dní. Jeden z nich
s názvem Vzdělání základ života
absolvovaly
páté
ročníky.
Projektový den byl plánován
dlouho předem a na jeho přípravě
se podílel odborný lektor ve
spolupráci s pedagogem. Byly
připraveny
sociometrické
dotazníky, které žáci měli ve
škole za úkol vyplnit. Tyto
dotazníky se týkaly především
přátelských vztahů ve třídě, tolerance a vzájemného pochopení, schopnosti pomáhat jeden druhému.
Dotazníky byly následně pečlivě odbornou lektorkou vyhodnoceny. Lektorka zpracovala
podrobné tabulky vztahující se k jednotlivým sledovaným kategoriím a na projektovém dni žáky citlivě
s výsledky dotazníku seznámila. Následně proběhla diskuze, žáci reflektovali výsledky a snažili se vcítit
jeden do druhého. Protože mezi sociometrickým dotazníkem a projektovým dnem, kvůli koronavirové
krizi, uplynul delší čas, bylo zajímavé, že některé role, kteří žáci ve třídě zaujímali, se časem proměnily.
Velkým přínosem bylo, že žáci pojmenovali problémy, se kterými se ve třídním kolektivu potýkají,
a navrhli jejich možná řešení. Všechny podklady z výzkumu byly poskytnuty pedagogovi, který s nimi
může v třídním kolektivu nadále pracovat.
Během projektového dne byli žáci rozděleni do párů – dívka a chlapec. Tím bylo zajištěno, že
spolu nepracují nejbližší kamarádi, mohly se tedy lépe poznat i dvojice, které spolu ve škole tolik
nemluví. Velmi milým překvapením bylo, jak počáteční averze některých dvojic přešla v ukázkovou
spolupráci. Žáci se lépe poznali, hodnotili svoje chování a vzájemně se lépe poznávali. Práci ve
dvojicích vždy vystřídala práce v komunitním kruhu. Všichni se snažili hledat na druhých pozitivní
vlastnosti, kterých si na ostatních cení. Podobnou aktivitou byla i pavučina vztahů, při níž si všichni
uvědomili, jak se navzájem potřebují. Zjistili, že když vypadne jeden z pavučiny, hroutí se celý kolektiv.
Nakonec se práce ve dvojicích změnila na práci skupinovou. S přibývajícím počtem žáků bylo najednou
těžší se shodnout na společném řešení úkolu. Všichni byli jedním královstvím a měli za úkol vyrobit
erb, který bude jejich království charakterizovat. Některé skupiny nacházely aktivity, které byly jejich
společným koníčkem, jinde bylo těžší se dohodnout. Často se někdo podřídil a něčí názory naopak
byly dominantní pro celou skupinu. Nakonec všichni svůj
erb museli prezentovat a obhájit své postoje.
Poslední část projektového dne byla věnována
učebním metodám. Zde hodně probíhala diskuze nad
nejlepšími metodami učení. Žáci si navzájem sdělovali,
co jim při učení pomáhá, co je naopak ruší atd. Vše
doprovázel výklad lektorky, která je dovedla k tomu, co
by pro jejich učení mělo být efektivní a naopak.
Celý projekt měl směřovat k vylepšení jednotlivých
vztahů ve třídě. To se podařilo, minimálně jsme se
zamysleli nad problémy, kterým čelíme a pokusíme se je
společně zlepšit. Nejdůležitější pro nás bylo, že nás celý
den provázela příjemná a přátelská atmosféra, kterou si
neseme dál, a jsme opět rádi, že můžeme být spolu ve
škole a nevidíme se jen přes monitory. Žáci si hodně
uvědomili, jak jsou pro ně vzájemné sociální kontakty
důležité.
I. Skoumalová
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Jak jsme pracovali s tématem holocaustu v 8.B
holocaust
hrozný
odsuzuje

terorizující
nerespektuje

zabíjí

Hnusná terorizace jiné rasy.
vyvražďování

H-

hvězda Jude

O-

otroctví

L-

lži

O-

Osvětim

C-

citlivost

A-

Adolf Hitler

H-

holocaust je zlo,

O-

opravdové zlo!

U-

utrpení

L-

Lidé, co ho přežili,

S-

smrt

O-

o vraždění mluvili.

T-

Terezín

C-

Celý svět o něm ví,

A-

ale mladí tomu nerozumí.

U-

Umučeným byly miliony,

S-

spory o tom nikdy neskončily.

T-

Tak buďme rádi, že jsme to nezažili.

holocaust
židovský
vyvražďoval

zlý
trápil

mučil

Vyvražďování lidí v koncentračních táborech.
vyvražďování














Vzkaz těm, kteří přežili:
Máte štěstí, že jste přežili, važte si toho. Nemusíte si nic vyčítat, můžete jen litovat lidí, co zemřeli.
Můžete sprostě nadávat těm, kteří to způsobili. Buďte rádi, že jste živí, a zabývejte se hlavně
přítomností. Na tu dobu ale nezapomeňte a kruté vzpomínky posílejte dalším generacím.
Je mi líto, čím jste si museli projít. Bylo to dost kruté a zasloužíte si respekt za to, že jste to zvládli.
Je to zázrak. Byli a určitě ještě jste stateční a odvážní lidé. Máte v sobě víru v něco lepšího. Byli
jste nezlomní a vytrvalí a za to si vás cením. Je potřeba se o tom bavit, aby se o hrůzách dovědělo
co možná nejvíce lidí. Děkuji, že jste se nebáli o tak hrůzném činu promluvit.
V mých očích jste bojovníci, kteří prožili hrůzy, které měly za následek miliony obětí, a vy jste ti, co
přežili! Stačí, když se vysloví holocaust, a většině lidí přejde mráz po zádech a každý si představí
utrpení milionů nevinných lidí. Věřím v to, že se lidstvo poučilo a nikdy se to nebude opakovat.
Musí to pro vás být hrozně těžké. Nemůžete se o tom, co jste prožili, svěřit těm, kteří to neprožili,
protože to nemohou nikdy pochopit. Většina z vás si vyčítá, že zrovna vy jste přežili, a např. vaši
příbuzní ne. Vzpomínky ale nikdy nezmizí. Jediné východisko je žít za všechny, kteří zemřeli,
a nejlépe všem říkat, aby si vážili svobody, o kterou vás připravili.
Upřímně je mi líto všech, co museli zažít takové hrozné věci, které se v koncentračních táborech
děly, ale nejvíce mi je líto malých i velkých dětí, protože si vůbec neumím představit být v jejich
kůži a hlavně zažít takové věci. Museli mít doživotní trauma.
Je mi vás velmi líto. Nedokázala bych si představit, že bych tohle musela zažít nebo někdo z mé
rodiny. Jsem ráda, že jste přežili, a doufám, že teď už žijete normálně a máte se dobře.
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holocaust
příšerný
vraždí

H - Hitler

smutný
vězní

O - Osvětim

otročí

L-

Nezapomenutelná doba plná zloby.

lidé židovské národnosti

O - obec Lidice

zloba

C - cit
holocaust
strašný

týrá

A - a smutek

nepředstavitelný
umírá

pracuje

Je mučení nevinných lidí.

U - utrpení
S-

strach, smrt

T-

Terezín

katastrofa











Vzkaz těm, kteří vše způsobili:
Nechápu, jak jste tohle mohli dělat, je to zlé, kruté, nikdo si to nezasloužil. Nemáte a ani jste neměli
žádné právo tohle někomu dělat, mučit je, nechat je hladovět a zabíjet.
Zasloužili byste si zažít to na vlastní kůži!
Vy už snad ani nejste lidé! Týrat, omezovat, zesměšňovat a hlavně zabíjet nevinné lidi jen proto,
že vám to někdo řekl, je odporné. Nechápu, jak jste to mohli dopustit a hlavně jak se sebou můžete
žít, když víte, že kvůli vám zemřely miliony lidí.
Vy nejste lidé, vy jste zrůdy! Kdo vám dal právo zabíjet nevinné lidi?! Jak může někdo posílat děti
na smrt? Jsem rád, že jste prohráli válku. Doufám, že se smažíte v pekle.
Nechápu, jak se sebou můžete vůbec žít. Jak můžete žít s tím, co jste udělali, kolika lidem jste
ublížili a kolik jste jich zabili. Nepřála bych vám, aby s vámi udělali to samé, co jste dělali vy jim.
Byla bych potom něco jako vy – zrůda bez citů. Přála bych vám, dokonce doufám v to, že vás až
do konce vašeho života pronásledovaly výčitky svědomí, výkřiky všech, které jste zabili, a pláč
dětí, kterým jste vzali jejich rodiny. Abyste se až do konce života za vše, co jste udělali, proklínali.
Přála bych těmto lidem, aby si zkusili, jaké to tam měli věznění lidé. Určitě bych je nějakým
způsobem potrestala, protože dělali nelidské věci a mučili lidi bez jakékoli důvodu.
Vůbec nechápu, proč jste tohle museli dělat, bylo nutné ubližovat lidem, kteří jsou trochu jiní?
Doufám, že jste za to zaplatili.

holocaust

holocaust
krutý
vraždí

nelidský
týrá

testuje

H-

hladomor

O-

onemocnění

Nejhorší věc na celém světě.

L-

lidé umírali

krutý režim

O-

otroctví, Osvětim

C-

cyklon B

A-

agresivita

U-

udušení

S-

strašná doba

T-

týrání

nejhrůznější
nelítostný
vyhladověl
trpěl
zabíjel
Osud Židů byl krutý.
nechceš to zažít
holocaust
strašlivý
zabíjí

hrozný
mučí

vězní

Holocaust je úplné vyhlazení.
vyvražďování
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Bajky z 5.A
Třída 5.A se v květnu ve čtenářských hodinách věnovala bajkám. Kdo z dětí by je neměl rád
a neznal? Každý z nás si někdy s chutí přečetl známé bajky například od Ezopa. Naše dětství provázel
např. Zajíc a želva, Liška a vrána, Lev a myš. Znáte ale bajky o medvědovi? Že ne? Tak si přečtěte,
co vytvořili žáci z páté třídy. Měli totiž za úkol napsat bajku, ve které bude vystupovat medvěd. Nesměli
zapomenout ani na mravní poučení v závěru, mnozí z nich si k bajce vytvořili i své vlastní ilustrace.
Přeji příjemné čtení. 😊
I. Skoumalová

Medvěd a včelka
Tento medvěd má rád med a jmenuje se
Rýša. Rýša šel jednou okolo včelího úlu a v tom úlu
byl samozřejmě med. Včelky vyletěly z úlu podívat
se, co tam šustí. Rýša se vylekal a řekl: „Jestli mi
nedáte kousek medu, tak vám zbortím úl.“ Včelky
ale řekly, že ho pobodají, jestli ublíží jejich úlu.
Rýša se rozzlobil a začal bouchat do včelek.
Včelky ale svolaly posily a začaly se bránit, nakonec
včelky vyhrály. Rýša šel tedy dál, až uviděl další úl,
ale řekl si, že tentokrát zkusí včelky obelhat. Rýša
šel a řekl: „Vezmu si váš úl, dobře?“ Včelky byly tak
hloupé, že mu daly i všechny své věci.
Medvěd si pomyslel, že je nejchytřejší na
světě. Hloupé včelky řekly druhým včelkám, že jim
nějaký medvěd ukradl hnízdo, a tak se včelky
vzbouřily a sletěly se na něj. I ten, co se považuje
za slabého, může vyhrát nad silným.
Eliška Soukupová, 5.A

Medvěd a mravenec
Jednou chodil medvěd po lese a sbíral houby. Našel hřiby, bedle a také narazil na
mochomůrku, která je ale jedovatá. Dále už nic nenašel. Po chvíli ho to přestalo bavit, tak si
řekl, že už toho nechá. V tom ale zjisti, že se ztratil.
Jen tak náhodou šel kolem mravenec a všiml si, jak medvěd vzlyká. Zeptal se ho, co
se mu stalo, a chtěl mu pomoci. Medvěd mu vysvětlil, že se ztratil, a nechal si pomoci.
Mravenec ho tedy dovedl domů a medvěd byl spokojen. Mravenec došel domů a
spokojeně usnul. To samé udělal i medvěd a od té doby byli nejlepší kamarádi. Plyne z toho
ponaučení, že i velcí se mohou kamarádit s mladšími.
Jana Nečesalová, 5.A
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Medvěd a tygr
Předaleko v džungli žil tygr a medvěd,
dva vládci džungle.
Tygr byl chytrý a bojovný a medvěd
silný. Oba dva spolu hodně let soupeřili.
Jednoho dne začalo ubývat potravy a medvěd
se neustále cpal masem a rybami. Zatímco
tygr jídlo šetřil. Oba dva se jednou potkali a
tygr medvědovi vyčinil: „Jídlo ti nevystačí.
Musíš šetřit!“ Takhle to šlo dál a dál, až
medvědovi jídlo došlo. Šel tedy lovit do revíru
tygra, ale ten ho načapal.
„Medvěde, vypadni z mého území,“
řekl tygr. Mně jídlo došlo,“ odpověděl medvěd.
Tygr řekl: „Měl sis ho šetřit.“ Tygr měl totiž
plný revír a medvěd ho měl prázdný. Nakonec
musel úplně odejít ze svého území a najít si
nový domov.
Z toho plyne, kdo šetří, má za tři.
Karel Soustružník, 5.A

Český jazyk v 1.A
Žáci v první třídě se pokusili o velmi náročnou tvorbu. Každý měl za úkol napsat o sobě větu,
v níž budou všechna slova začínat na stejné písmeno. Přečtěte si, jak to dopadlo. To jsou ale šikulky!
Jan jede jak jezevec.
Nikola nakupuje nový nákup.
Zuzana ze Zdeňkem zahradničí.
Valerie ve Vranově viděla veverky.
Barunka bere babičce brýle.
Bára barví barvami bombu.
Sebastian slaví svůj svátek.
Patrik pije pěnivé pivo.
Martin má malý modrý míč.
Tatínek Tržil trhá trávu.
Matěj, Miky mají mléko.
Kristian koupil krásnou kytku.
Zdeňka zalévá Zuzance záhon zelí.
Žaneta Žáková živí žížalu.
Ferda fotí fialové fialky.
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Farma ve 2.A
Druhá třída se v žijeme spolu věnuje nyní již delší dobu hospodářským zvířatům. Žáci často
pracovali ve skupinách, psali informace o jednotlivých hospodářských zvířatech, dělali referáty. Paní
učitelka Černá se rozhodla, že toto zábavné učivo propojí i s výtvarnou výchovou. Vznikly velmi pěkné
výtvory, které určitě stojí za zveřejnění. A jaké je vaše oblíbené hospodářské zvíře?
Slepice
Slepice snášejí vejce.
Slepice mají peří. Samec je
kohout. Samec a samice
mají kuřata. Žijí na farmě.
Samec
má
na
hlavě
hřebínek. Samec chrání
slepice a kuřata. Slepice
zobe zrní. Slepice může mít
černou a hnědou barvu.
Slepice chodí po dvoře.
Slepice má dobré maso.
Natka, Jana,
Matoušek, Vráťa, 2.A

Kráva
Samec je býk. Samice je kráva. Mládě je tele. Kráva dává mléko. Kráva je strakatá. Kráva
a býk mají rohy. Kráva žije na farmě. Kráva nemá zobák. Kráva jí trávu.
Vendula, Matěj, Alenka, Gita, 2.A

Aneta Skoumalová, 2.A
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Eliška Kalábová, 2.A
Umíte hospodářská zvířata i v angličtině? Zkuste vyluštit křížovku. 😊
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Pohádka
Třetí třída se pustila do psaní pohádek. Žáci měli jasně dané zadání, museli ke svému příběhu
vytvořit ilustraci, a dokonce toto téma dokázala paní učitelka Kravcová propojit i s matematikou. Pojďte
se podívat, jak vše dopadlo.
Jednou na zámku
Jednou na zámku byli tři bratři. Eduard, Jan a Filip. Jednou si Eduard četl noviny a najednou
povídá: „Bráchové, já jsem se dočetl jednu zajímavost.“ „Jakou?“ zajímal se Filip. „Prý nějaké princezny
jsou někde uvězněné.“ „Já to taky četl,“ zvedl Jan hlavu od mobilu, „prý je tam nějaký zlý vysavač a
prý je tam moře v komoře.“
„A prý je tam moře v komoře,“ opáčil Filip zadumaně. „Jdeme tam,“ vykřikl Eduard. O pár hodin
později už Eduard a Filip stáli před zámkem a čekali na Jana. „Jane, dělej,“ volá Filip do okna. „No jó,“
ozvalo se z okna, „jen dohraju Mária!“ „Zahoď už ten krám,“ zuřil Eduard na mladšího bratra. „Přesně
tak, zahoď ten krám,“ opáčí zase Filip. „Neopakuj!“ okřikl ho Eduard. A pak už šli a šli a šli, až našli tři
věže. Jedna byla žlutá, druhá růžová a třetí bílá. Ale pak se vyděsili. Za nimi byl vysavač! Lekli se
a strachem vylezli na věže.
Když vysavač odjel, tak všichni tři slezli, potom ale Filip uslyšel z bílé věže vzlykot, z růžové a ze
žluté také. Ze žluté věže najednou vykoukla z okna princezna s vlnitými vlasy, ale byla celá černá.
Druhá a třetí princezna byly také celé černé. Princové si vyslechli zprávu a princezny zachránili. Eduard
si vzal Milenku, Jan si vzal Liběnku a na Filipa zbyla Sněženka. Nakonec se konaly tři slavné svatby.
Magdalena Čermáková, 3.A

O třech princích
Žili byli tři princové. Jmenovali se
Jan, Filip a Eduard. Jeden den jim
přišel dopis od princezny Milenky,
Sněženky a Liběnky. A bylo tam
napsáno: Jsme princezny z věží u zlé
čarodějnice.
Milenka,
Sněženka
a Liběnka. Když si to princové přečetli,
sedli na koně a jeli ke zlé čarodějnici.
Když tam dojeli, slezli z koní a šli
k věžím. Ale daleko se nedostali. Byl
tam veliký drak, který měl tři hlavy a chrlil oheň. Jeden bratr řekl: „Ajajaj.“ A pustili se do něj. Jeden na
něj skočil, druhý mu usekl nohu a třetí mu vrazil meč do srdce. Když zabili draka, zlá čarodějnice se
proměnila v kámen. Došli k věžím, osvobodili princezny a dovedli je panu králi. Pan král jim slíbil velikou
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odměnu a princezny za ženy. Na hradě se konaly tři veliké svatby a všichni žili šťastně a zdravě až do
smrti.
Text: Robin Komenda, 3.A
Ilustrace: Lukáš Bém, 3.A
Tři princezny
Byly nebyly tři princezny a všechny tři sestry. Jedna byla Sněženka, druhá Liběnka a třetí
Milenka. Všechny tři princezny měly tatínka krále Jaroslava IV. Najednou z ničeho nic přijeli tři princové
Jan, Filip a Eduard. V království požádali krále, jestli by si mohli vzít jeho dcery za manželky. A král na
to: „Dobrá, ale musíte každý splnit moje přání. Eduarde, ty najdeš Sněžence ve starém poli perly, které
ztratila. Ty Jane, Liběnce najdeš králíčka, kterého ztratila v lese. A ty Filipe, Milence koupíš šaty z pravé
levandulové látky.“
Tak
princové šli do
světa. Eduard
šel na staré
pole a hledal a
hledal, uběhlo
pár
dní
a
Eduard stále
nic nenašel,
až
nakonec
hluboko v poli
našel perly. A
tak se Eduard
radoval:
„Sláva,
konečně jsem
je našel.“ Mezitím Jan hledal králíčka v lese, ale najednou viděl běžet vlka, proto se raději schoval do
houštin, kde uviděl králíčka, a tak se radoval: „Sláva, konečně jsem ho našel.“ Filip zatím šel na trhy a
ptal se: „Nemáte tady šaty z levandulové látky?“ Obchodník na to: „Ano, bude to stát sto centů.“ „Tolik
já nemám,“ říká Filip. „Tak si to musíš odpracovat,“ říká obchodník. Tak Filip pár dní sekal dříví a
obchodník mu za to dal šaty a Filip poděkoval.
A tak jeli princové do království, král
jim poděkoval a řekl: „Eduarde, ty máš
Sněženku, Filipe, ty máš Milenku a Jane, ty
máš Liběnku.“ A tak byly tři svatby a
hodovalo se na svatbách.
Tereza Trnková, 3.A
Matematické úkoly:
Tři chrabří princové jdou vysvobodit tři
zakleté princezny – Sněženku, Liběnku
a Milenku.
a) Vybarvěte
obrázek
podle
příkladů.
b) Zjistěte a na řádky pod prince
zapište jejich jména. Princ Jan
má černé vlasy a nestojí
uprostřed. Princ Filip stojí mezi
princem Janem a princem
Eduardem.
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Biblické příběhy
Sedmá třída se v rámci českého jazyka pokusila zrýmovat biblické příběhy. Můžete si tedy přečíst
veršovanou podobu příběhu o Adamovi a Evě i O stvoření světa. Některé básně působí téměř
profesionálně. Šikulky!
Hospodin stvořil Adama a ráj jménem Eden.
Aby hned byl lepší den.
Uprostřed ráje stály dva stromy.
Jako dva krásné domy.
Hospodin pak stvořil krásnou ženu,
kterou pak přivedl přímo k němu.
Byl tu také lstivý a chytrý had,
který měl bohužel hlad.
Tehdy Bůh všechny potrestal,
protože se rozhněval.
Pak jim dal Bůh oděv kožený,
který byl hezky zdobený.
Jiří Holík, 7.A

Vznik života na zemi
Zem byla zpočátku prázdná a pustá,
Bůh ji změnil, aby byla zelená a hustá.
Potom Bůh stvořil slunce a světlo,
aby všechno kolem něho kvetlo.
Když nazval oblohu nebe,
myslel při tom na sebe.
Potom rozdělil na zemi vody
a na stromech začaly růst plody.
Jak Bůh stvořil měsíc a hvězdy,
bylo v noci světlo navždy.
V době, kdy byl hodně osamělý,
objevili se kolem něj práci létaví.
Země vydala Bohu žijící tvory,
a ty zaplnili zemi všemi směry.
Poslední stvořil ženu a muže
a po těžké práci si odpočinout může.
Beáta Meschková, 7.A

Bůh byl asi znuděný,
kolem něj svět studený.
Řekl tedy budiž světlo,
ať je mi už trochu teplo.
Druhý den už stvořil nebe,
třetí den pak pevninu
i úrodnou zeminu,
aby rostla tráva, stromy, keře.
Čtvrtý den vymyslel hvězdy, měsíc, slunce
a pátý den stvořil ptáky, ryby a pulce.
V sobotu dal rozkaz zemi,
ať vyrobí zvířat plno, ať na zemi pusto není.
Stvořil také pána, paní
a nazval je člověkem.
Řekl jim mějte se rádi
a panujte nad světem.
Sedmý den to všechno zhlédnul
a byl se vším spokojen.
Lehnul si a už se nehnul,
byl z té práce unaven.
Veronika Vorlíčková, 7.A

Bůh stvořil člověka z hlíny
a řekl mu, ať není líný.
Dal mu jméno Adam
a stvořil mu také madam.
Eva bylo její jméno,
měli všechno dovoleno.
Jen z jednoho stromu jíst nesměli,
protože by prý umřeli.
Jednou se k Evě připlazil had
a začal jí lhát.
Když ochutnají, nezemřou,
jen se jim oči otevřou.
Eva a Adam ochutnali,
zlobu Boha přivolali.
Bůh je z ráje vyhnal
a tresty jim k tomu přidal.
Adam bude pracovat a dřít,
Eva bude vařit, uklízet a šít.
Had se bude v prachu plazit
za to, že chtěl všechno zkazit.
Veronika Vorlíčková, 7.A
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Světlo, nebe, zemi stvořím,
bude to novým zázrakem božím.
Z nekonečné pustiny, jež tak tichá je,
za týden podívám se do ráje.
Vytvořím i zeleň a moře,
v novém ráji bude dobře.
Slunce a měsíc poutníkům posvítí,
poslouží stejně i barevnému kvítí.
Vymyslím zvířata všech druhů,
ženu, muže, pána, sluhu…
Sedmý den pak bude dokonáno,
odpočinu si večer i ráno.
Bára Dvořáková, 7.A

Hospodin stvořil člověka k obrazu svému,
bylo mu však smutno v ráji samému.
Ze žebra jeho stvořil ženu,
nazval ji Evou by byla k němu.
Potkala Eva jednoho dne hada,
jablko dostala a byla ráda.
Neměli ochutnat, Bůh se teď zlobí,
každý ví, že on se vše doví.
Bohužel nežijeme od toho dne v ráji,
proto jsme byli tento rok v háji.
Doufáme, že se to příští rok zlepší,
budeme cestovat, svět bude hezčí.
Eliška Johnová, 7.A

Přísloví
Devátá třída se v rámci přípravy na přijímací zkoušky věnovala přísloví. S těmi už se patrně
všichni stýkáme od útlého věku, určitě byste jich všichni dokázali několik vyjmenovat. Jak zní ale
správná definice přísloví, to nám maminky a babičky už obvykle nesdělují. Často tato prosloví slýcháme
právě ve svých rodinách, protože se nám jejich prostřednictvím snaží rodiče a prarodiče vštípit správné
chování. Jedná se totiž o ustálené výroky, které obsahují platné zásady nebo zkušenosti mravní
povahy. Za jejich pomoci jsou nám právě od malička vštěpovány základní hodnoty naší kultury.
Zpravidla mají podobu rýmovaného dvojverší, hlavně kvůli snadné zapamatovatelnosti.
Poznáte vy nějaká přísloví z těchto obrázků? Můžete si svoji úspěšnost zkontrolovat z řešení pod
tabulkou na druhé straně.
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1. Láska hory přenáší.
2. Co oči nevidí, to srdce nebolí.
3. Sytý hladovému nevěří.
4. Mezi slepými jednookým králem 5. Ráno moudřejší večera. 6. Po bitvě je každý generál.
7. Ranní ptáče dál doskáče. 8. Dva se perou, třetí se směje.
9. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
10. Lež má krátké nohy.
11. Darovanému koni na zuby nekoukej. 12. Bez peněz do hospody nelez.
13. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. 14. Kam čert nemůže, nastrčí ženskou.
15. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. 16. Tichá voda břehy mele.

Žáci devátých tříd pak s příslovími plnili různé úkoly. Jedním z nich bylo i vytvoření příběhu, který
by obsahoval co nejvíce přísloví. Znáte je všechny? Pokud ne, přečtěte si některé jejich výtvory
a nechte se inspirovat.
I. Skoumalová
Maminka mi vždycky říkala: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ Nikdy jsem tomu
moc nevěřila. Podle mě to byla jen taková stará přísloví, která jim říkali rodiče, aby byli hodní.
Jenže na své narozeniny jsem zjistila, že to vlastně není tak úplně pravda.
„Co nemáš rád, nečiň druhému,“ říkávala maminka, ale nikdy jsem jí neposlechla, a proto
když jsem řekla o Janě, že všem lže a řekla jsem i její tajemství, tak jsem nepočítala s tím, že
boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Celé měsíce jsem se jí smála, pomlouvala ji, ale potom jí to
najednou začalo být jedno a všichni okolo zjistili, že jsem se k ní nechovala vůbec hezky
a přestali se bavit se mnou. Činila jsem čertu dobře, peklem se mi odměnil, protože na moje
narozeniny po mně všichni začali řvát, že jsem lhářka a že už mi nikdy nikdo nebude věřit.
Rozbrečela jsem se a utekla, moje máma šla za mnou. Když přišla, tak si ke mně sedla na postel
a říká: „Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš.“
Druhý den jsem musela jít do školy, všichni se mi smáli, když jsem šla kolem. Už jsem
nemohla takhle dál. Šla jsem tedy za Janou a řekla jsem: „Chybami se člověk učí.“ Ona se
zvedla a říká: „Jo, ale jak si kdo ustele, tak si lehne.“ Kývla jsem hlavou a odpověděla: „Promiň
za všechno, teď už vím, že na každého jednou dojde.“ Jana se zamyslela a řekla: „Důvěřuj, ale
prověřuj, takže si moji důvěru budeš muset zasloužit. Jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna
a pochop, proč jsem řekla, ať na tvých narozeninách udělají to, co udělali, nejlepší obranou je
útok.“ „Já vím, já vím, teď se budu snažit, abychom mohly být zase kamarádky. Práce šlechtí
člověka a já budu na našem vztahu nyní pracovat,“ řekla jsem a odešla jsem.
Ponaučila jsem se, že pýcha předchází pád. Teď budu muset čekat, než mi Jana zase
bude věřit, protože trpělivost růže přináší.
Simona Fráňová, 9.A

ZLÁ JANIČKA
Malá Janička byla od školky na kamarády hrubá. Ale jak se říká, na hrubý pytel hrubá
záplata – vždycky jsme jí to chtěli oplatit. Ale maminka říkávala: „Kdo seje vítr, sklízí bouři."
Proto jsme se to rozhodli žalovat alespoň paní učitelce. Avšak sytý hladovému nevěří, a tak
jsme ji nechali chodit se džbánem tak dlouho pro vodu, až se ucho utrhlo. Trpělivě jsme snášeli
její urážky, až byla přichycena při činu. Paní učitelka byla překvapená, jak tichá voda břehy
mele, a několikrát Janičce opakovala, že byla škoda každé rány, která padla vedle. Janička se
urazila, ale vydrželo jí to jen chvíli. Pochopila, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, a už
nikdy se k nám nezachovala ošklivě.
Simona Nečesalová, 9.A
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Hilf
Jistě mnoho lidí nikdy nenapadlo, že existuje země zázraků, ve které vystupují
vlastnosti jako živé bytosti, koláče můžete mít bez práce a všechno funguje na místo
přírodních zákonů, podle přísloví. Ovšem přece existuje, jen ne tak, jak bychom čekali.
Když Hilf dorazil do země zázraků, jako první ho trefilo do hlavy létající pečené kuře,
které právě letělo někomu do huby, avšak právě do ní se bohužel netrefilo, pak ho ovšem
čekalo další překvapení. Potkal blízko u místního lesa paní Lež, měla strašně krátké nohy.
Hned jak ho uviděla, řekla: „Pojď se mnou do lesa, já se bojím, a jak je známo, kdo se bojí,
nesmí do lesa, a ve dvou se to přece lépe táhne."
V tom vykřikla Poctivost: „Pojď' se mnou, se mnou nejdál dojdeš." Přidala se
i Trpělivost: „Když se mnou půjdeš přinesu ti růže.“ Pozadu nezůstala ani Pravda: „Oni lžou,
pojď se mnou, já nelžu.“ Hilf tam stál, jako opařený, nevěděl, co říct. V tom okamžiku spadl
z nebe záhadný muž, byl to pan Čas: „Plýtváte mnou, to já nedopustím!" Trpělivost na to
zareagovala: „Jak je známo, žádný učený z nebe ještě nespadl, takže se moc nevytahuj,
protože pýcha předchází pád!" Čas na to odpověděl: „Já nikdy neupadnu, protože spěchám
pomalu, ty Hilfe, se ovšem musíš rozhodnout s kým do lesa půjdeš, protože čas letí." Hilf
nevěděl, co má říct, tak řekl: „No a teď babo raď!" Poctivost na to říká: „Baba sice radit
nemůže, ale Pravda a Lež by snad mohly."
Lež na to říká: „Pravdu má ona." Ukáže na Pravdu. Pravda na to říká: „To není
pravda!" V tom Hilf poznamená: „Když se dva hádají, třetí se směje.“
Nela Trnková, 9.A

Devátá třída se loučí
Opouští nás další ročník, který měl bohužel poslední roky na této škole znepříjemněné distanční
výukou. Přesto se žáci dokázali připravit na přijímací zkoušky a uspět u nich. A jak se loučí se školou?
Budou na ni vzpomínat v dobrém?

Milá školo,
čtyři roky utekly jako voda. Nezdá se to ani tak dávno, co jsem poprvé stála
před hlavním vchodem a čekala, až uvidím svoji novou třídu a učitele. Trošku jsem
se bála, že nezapadnu, protože se ostatní už znali, a i když jsem pár lidí už potkala
dřív, ten strach tam byl. Ale ukázalo se, že úplně to bylo úplně zbytečné. Všichni jsou
skvělí a u nás ve třídě není nikdy ticho ani nuda. To asi lidé kolem nás, například
učitelé na dozoru, neocení tak jako my, takže jsme si poslechli i několik kázání.
Zkrátka toho máme za sebou společně dost. Myslím si, že bez ohledu na to, jestli
jsme tu strávili devět, čtyři, nebo jen dva roky, budeme si to pamatovat ještě dlouho,
pravděpodobně navždy. Proto ti chci poděkovat za to, že jsi pro mě, pro nás, udělala
tuhle povinnost příjemnější. Jsem ráda, že jsem si vybrala tebe.
Ještě jednou díky a ahoj!
Kája :)

26

17. května 2021
Milá školo,
už je to devět let, které jsem zde strávila. Bylo to devět let, na které se jen tak
nezapomíná. Vzpomínám si na svůj první školní den, když jsem byla ještě malá holčička,
která neměla moc ráda nový kolektiv. Nakonec si myslím, že jsem do kolektivu zapadla
a snad si našla i super kamarády na celý život. Od všech těch zážitků, které jsem zde zažila,
tu byly i špatné chvíle. Ale ty vždycky nějak pominuly. Kdybych se měla ohlédnout na těch
devět let, tak si říkám, že jsem ráda, že jsem je strávila tady. Na druhou stranu život jde dál
a je čas na to, poznat nové lidi. Jestli se ptáš, komu patří mé velké díky, tak to jsou za mě tři
učitelé. I když… poděkování patří všem. I přes různé překážky, jako je třeba distanční výuka,
si myslím, že jsem základku zvládla výborně. Přála bych všem ostatním, aby si základku užili
jako já a aby si šli za svým cílem.
Děkuji ti, Havlajdo ♥
Nikča 

23. květen 2021
Milá školo,
po společně strávených devíti letech se ohlížím za sebe a vidím spoustu inspirativních
lidí, kterých si vážím za trpělivost, vzdělanost a touhu předávat mi lásku k vědění. Našel jsem si
zde spoustu vzorů, kteří mi dali hodně rad a zkušeností, jak do mého budoucího studia, tak do
života jako takového.
Také budu vzpomínat na náš třídní kolektiv, se kterým jsem svoji povinnou školní
docházku odabsolvoval. Třídní výlety, jako například lyžák, zoo nebo Permonium jsou také
nezapomenutelné. Jsem vděčný češtinářce, paní učitelce Skoumalové, a matikářům, paní
učitelce Hanákové, panu učiteli Grambalovi a panu řediteli Dostálovi, za přípravu na přijímací
zkoušky.
Díky a na shledanou.
Ondřej Vytiska

23. 5. 2021
Milá školo,
dostala jsem nelehký úkol, a to napsat ti dopis na rozloučenou. Strávily jsme spolu
dlouhých devět let, těch prvních pět si dokonce už ani nepamatuji. Naučila jsi mě toho
opravdu hodně, a i když jsi mi občas pěkně lezla na nervy, nakonec si odnáším samé hezké
vzpomínky (teda až na některé). Mé nejlepší vzpomínky jsou ze šesté třídy a patří mezi ně
nejen exkurze do Prahy, ale i hodiny výtvarné výchovy a vaření. Také k nám tehdy
přestoupilo hodně dětí z jiných škol, mezi kterými jsem si našla kamarády. Naopak mezi mé
horší vzpomínky řadím osmou a devátou třídu, které jsem z naprosté většiny proseděla
doma na distanční výuce. Vzpomínek na tebe mám ještě mnohem víc a některé z nich se
ani nedají přenést na papír. I přes to všechno, co jsem zažila, mi loučení s tebou nedělá moc
velký problém. Nic nemůže trvat věčně, a proto i já musím jít dál. Děkuji ti, že jsi mě připravila
pro studium na střední škole, od kterého mě dělí už jen tři měsíce.
Tak ahoj, školo. Tímto se s tebou loučím. Třeba se ještě někdy uvidíme…
Helena Šťávová
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17. květen 2021
Milá školo,
zažila jsem zde nezapomenutelné roky svého života. Našla jsem si tu skvělé kamarády,
za které jsem neskutečně ráda. Devět let nás tu provázeli skvělí učitelé, kteří nás mnohé naučili.
Všem patří velké díky. Nebudu zde vypisovat, které učitelé mám nejraději, protože si myslím, že
úplně každému učiteli na této škole patří díky, nehledě na to, jak moc jsem si s kým sedla.
Na vzpomínky a zážitky na této škole nezapomenu a budou mě doprovázet dále v životě.
Poslední tři roky jsem si zde obzvlášť užila, protože jsme se jako třída i více sjednotila a celkově
jsme si už na sebe zvykli.
Nebudu lhát, bude se mi těžko odcházet. Ale beru to pozitivně, když něco končí, tak i
něco nového začíná. Myslím si, že na střední škole to bude těžší, ale určitě si vzpomenu na
veškeré rady všech mých učitelů.
Ještě jednou velké díky za všechno.
Viki

Úvaha na závěr
Raději bych byla zdravá, než bohatá
V dnešní uspěchané době se lidé soustředí pouze na hmotné zabezpečení, ať už rodiny nebo
jen své. Hmotné statky činí některé šťastnými. Mnozí z nás žijí průměrné životy spojené s běžnými
denními starostmi.
Myslím si, že každý dobrý rodič se snaží
zabezpečit své děti. Jejich povolání mnohdy závisí na
jejich dosaženém vzdělání. Osobně bych je rozdělila na
fyzicky náročné, některé i psychicky. Určitě je spousta
zaměstnání obojího rázu. Myslím ale, že pro samý shon
někteří lidé zapomínají na své zdraví. Kvůli práci se
špatně stravují, nedoplňují potřebné vitaminy ani po
práci. I my mladí nejsme vedeni ke správným
stravovacím návykům, které by prospěly našemu
zdraví, jako je například pohyb.
Peníze jsou v dnešní době nutné zlo potřebné pro
fungování. Ale až jednou budeme nemocní, ani peníze
nám nepomohou. Penězi si můžeme zpříjemnit žití, ale
nesmíme zapomenout na své zdraví. Každý si něco
geneticky neseme svým životem. Dnes už vím, že
zdraví a lásku si za peníze nekoupím.
Kateřina Stejskalová, 7.B

Ilustrace: Vendula Nevěčná, 5.A
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