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BYLO NEBYLO

JIHOMORAVSKÉ ZLATO JE
NAŠE!!!
V úterý 31. května 2016 jsme jeli jako zástupci naší redakce na vyhlášení
výsledků krajského kola soutěže školních časopisů Časopis roku. Protože jsem v
deváté třídě a budu tím pádem vycházet školu, tak jsem jel naposledy. Oproti
dřívějším ročníkům soutěže se nezačínalo workshopy, ale hned vyhlášením
výsledků. Obsadili jsme první místo v našem kraji a také jsme získali ocenění za
nejlepší grafiku a nejlepší obsah.
Poté nás čekalo překvapení tajené až do poslední chvíle, a to projížďka
„historickou“ šalinou, která jezdila ulicemi od roku 1968 až do doby Sametové
revoluce. Po této akci a rozchodu ve Vaňkovce jsme se vrátili všichni do Střelic.
Kdybych to měl nějak shrnout, tak to bylo asi nějak takhle: Přišli jsme, viděli jsme,
zvítězili jsme.
Přeji naší redakci úspěch i v celostátním kole, kam s časopisem postoupila,
a samozřejmě i mnoho úspěchů v dalších letech.
Vít Švestka, 9. Tř.
Foto: Ondřej Chytrý
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PRVNÍ STUPEŇ NA LYŽÍCH
Ve dnech 1. – 6. února 2016 jsme
začali nové pololetí zimním táborem.
V pondělí ráno jsme vyrazili od
školy a jeli do Loučné nad Desnou
do penzionu Zálesí. Odpoledne jsme
měli lyžovat, ale pršelo a bylo škaredě,
tak jsme měli volné odpoledne.
Od úterý do pátku jsme měli
podobný program: po snídani jsme šli
lyžovat, lyžování jsme přerušili
obědem a poledním klidem a pak jsme
šli zase lyžovat až do večeře.
Večer jsme si pouštěli pohádky a
jednou jsme měli diskotéku.
Všem se dobře lyžovalo, a tak se
nám v sobotu ani nechtělo domů.
Klára Havlíčková, 5.tř.

HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY
V úterý 2. února 2016 jsme se
vydali na výukový program do
Rozmarýnku v Brně. Téma bylo přímo
k nakousnutí – čokoláda.
Nejdřív jsme si povídali o vzniku
čokolády. To se musí vypěstovat
kakaovník a z něho se musí posbírat
kakaové boby. Ty se pošlou do Evropy
a tam se z nich vyrobí čokoláda.
Kde a kdo ty kakaovníky pěstuje?
Tak i to jsme se dověděli. Kakaovníky
se pěstují v Kolumbii, Peru, v Africe...,
tam, kde se využívá dětská práce. Děti
v těchto zemí dřou, zatímco my si
v klidu pochutnáváme na čokoládě
v pohodlí našich domovů.
Jiří Vašulín,9.tř.
2

Pokud je na čokoládě značka
FAIRTRADE, tak při její výrobě nebyla
použita dětská práce. Přesně tyto
čokolády bychom měli kupovat.
Všímejme si, co jíme.
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A co na to naši
deváťáci?
Nabízíme pár
postřehů.
Tento program se mi moc líbil.
Zezačátku jsme moc nechápali, proč
začínáme povídáním o práci, ale když
jsme se dozvěděli, kolik dětí a za
jakých podmínek pracuje, hned jsme
to pochopili.
Zaujaly mě výrobky Fairtrade.
Dozvěděla jsem se spoustu věcí, o
kterých jsem neměla ani tušení.
Rozhodla jsem se, že se pokusím
trochu pomoci.
Agáta Klevetová

Na program jsme se těšila a
opravdu se mi to velice líbilo.
V poslední době jsem se totiž o toto
téma začala zajímat. A docela často
kupuji výrobky Fairtrade.
Program byl zajímavý, poučný, ale
jednu věc jsem nepochopila – ve videu
se mezi zdravými potravinami objevila
tyčinka, která obsahuje palmový olej,
kvůli kterému se kácejí pralesy a
zabíjejí orangutani.
Karolína Lišková
ŠKOLNÍ REVUE XI/3

Výukový program byl pro mne
zajímavý a poučný. O značce Fairtrade
jsem sice už něco slyšela, ale nevěděla
jsem, že je to tak užitečný projekt a
opravdu to hodně pomáhá. Také jsem
nevěděla, že některé „pochoutky‘‘,
které považujeme za čokoládu, jsou
jen směs cukru a dalších sladidel, a
zarazilo mě, jak málo procent kakaa
obsahují velice známé čokolády.
Uvědomila jsem si, jaké mám
vlastně štěstí, že nežiju v takových
poměrech, o kterých jsem si myslela,
že už dnes ani neexistují (např.
otroctví).
Na programu mě zaujalo, jak jsme
se nenucenou a zábavnou formou
dozvěděli opravdu užitečné věci, které
by podle mě měl vědět každý.
Barbora Rychnovská
Obrázky: www.traidcraft.co.uk, Lenka Benešová
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VRABČÁKOVY PTÁKOVINY

Třída 7.B se s paní učitelkou
Benešovou vydala do brněnského
střediska Jezírko na výukový program
Vrabčákovy ptákoviny. To je místo, kde
se lidé zabývají přírodou.

Po příchodu jsme se seznámili
s instruktory a rozdělili jsme se na dvě
skupiny. Ta naše dostala instruktora
Járu, s kterým jsme se pustili do
stavění budek. Ukázal nám, jaké budky
jsou vhodné pro ptáky a netopýry,
např. budka pro netopýry je úzká a
musí se vykládat kobercem, aby si
netopýři neublížili. Poté nám Jára
vysvětlil, jak zacházet s nářadím, a
pustili jsme se do díla.
4

Po budkách jsme se nasvačili a
koukali jsme se do terárek na vycpaná
zvířata, potom jsme šli do třídy, ve
které nám Jára dal za úkol poznat na
obrázcích ptáky a zvířata, jako
nápovědu jsme mohli použít terárka
s vycpanými zvířaty, u kterých bylo
napsané, co je to za ptáka či zvíře.
Na závěr jsme ještě zahráli hru,
kdy si každý šel pro slovo, které musel
skupině nakreslit, ale nesměl je říct.
Pak už jsme se rozloučili, udělali
jsme si fotku a šupity domů.

Tereza Kazdová, 7.B
Foto: Lenka Benešová

ŠKOLNÍ REVUE XI/3

BYLO NEBYLO

7. A NAVŠTÍVILA PAMÁTKU
UNESCO
Následně se vydali do synagogy,
kde se dozvěděli něco o životě Židů, a
prohlédli si židovkou čtvrť. Poté se
odebrali na vlak a odjeli zpět do
Střelic. Všem se na výletě moc a moc
líbilo. Kam asi pojedou příště?
Josef Martinec, 7.A
Foto: wikipedia.cz
Bazilika sv. Prokopa
Synagoga – muzeum

Dne 16. února 2016 vyrazila 7. A
na dějepisnou exkurzi do Třebíče. Na
programu byla návštěva baziliky sv.
Prokopa a židovské čtvrti.
Ráno ve tři čtvrtě na sedm se žáci
sešli na horním střelickém nádraží, kde
nastoupili do vlaku a odjeli do Třebíče.
Od nádraží došli k bazilice sv. Prokopa.
Bazilika byla gotická a velmi hezká.
Kdysi se v ní údajně uchovávala
zelenina a pivo.

VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA
Jak bývá zvykem na naší škole, pořádá se v únoru valentýnská diskotéka.
Letos byla s týdenním zpožděním, tedy 19.2.
Diskotéku pořádali deváťáci, kterým se diskotéka velice povedla. Bavili se
všichni, od nejmladších až po samotné deváťáky, kteří to tam pořádně rozjeli,
takže si zatancoval každý. Tento rok se tedy diskotéka všem líbila a už se těšíme
na další, kterou budeme mít na starosti my, letošní osmáci.
Markéta Prudilová a Kristýna Jahodová 7.B, Vlasta Sokolová
Foto: Aleš Kadlec
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A začínáme! Wow!!!

A všichni tancovali,…

…až jim vlasy vlály.

Koho bolely nohy, pořídil si koně…

Někdo ztratil i hlavu…
6

Jiní padli vysílením…
ŠKOLNÍ REVUE XI/3
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Ruce
výš!!!

Tak to
má být!

To je
lepší!

ŠESŤÁCI V PLANETÁRIU
Dne 26. února 2016 jsme jeli do Brna do
planetária. Když jsme se dostali na místo
určení, tak všichni začali nakupovat různé
pitomosti.
Na začátku programu jsme zjistili, že jsme
na stejném programu jako minule a
předminule. Začali jsme si z toho dělat legraci.
Nakonec jsme si všichni užili atrakcí venku
a trochu utratili za jídlo. Cestou na nádraží
nám pan učitel Beneš popisoval svůj
celoživotní sen. Ještě jsme měli v plánu koupit
si pizzu, ale nebyl už na to čas, tak nám muselo
stačit, že jsme se ulili ze školy.
Vojtěch Švestka, 6.A, foto: cestujemesdetmi.cz
ŠKOLNÍ REVUE XI/3
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7.A A KLIMA LESA
Nakonec jsme hráli hru, ve které
jsme dostali role a museli jsme
používat argumenty k záchraně lesa,
nebo
k jeho
zlikvidování
kvůli
postavení nákupního centra. Všem se
líbila hlavně poslední hra.
Celé se mi to zdálo spíše pro první
stupeň ZŠ, ale bylo to lepší než sedět
ve škole.
Ve středu 9. března 2016 jsme se
vydali na výukový program do
střediska Lipka, týkal se klimatu v lese.
Nejdřív jsme si o tom povídali a poté
jsme si šli ven zahrát hru o vzduchu a
vývoji atmosféry. V další hře jsme
utvořili skupiny po dvou až po třech a
hráli si na podnikatele, kteří rozhodují
o lesích, a plnili jsme různé úkoly.

Josef Martinec, 7.A, foto: Lenka Benešová

PÁŤÁCI V PLANETÁRIU

Dne 10. března 2016 navštívila 5.
třída planetárium v Brně. Měli jsme
dva programy.
První probíhal v observatoři. Byl o
hvězdách, planetách, souhvězdích a
mnohých dalších zajímavostech.
Po přestávce na svačinu nás čekal
druhý program. V něm jsme si mohli
vyzkoušet, kolik bychom vážili na
Měsíci a na jiných planetách.
8

Také jsme zkoušeli, jak těžká by
byla na Měsíci krabice džusu, a mohli
jsme si sáhnout na meteorit, který
dopadl na Zemi.
Program se nám líbil, protože
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých
věcí.

Nela Ulbrichová, 5.tř.
Obrázek: Nela Ulbrichová, www.hvezdarna.cz

ŠKOLNÍ REVUE XI/3
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TROCHA DOMÁCÍ EKOLOGIE
Dne 10. března 2016 se konala
přírodovědná akce pro 6. třídy, kterou
pro nás zajistila pí uč. Benešová. Čekal
nás výukový program, který měl
poukázat na to, že bychom měli býti
ohleduplní a šetrní k přírodě.
Ráno byl sraz o půl osmé na
nádraží, odkud jsme jeli vlakem do
Brna a potom šalinou až do zastávky
Vozovna komín. Po výstupu z šaliny
nás čekala asi čtvrthodinová cesta
pěšky
na
místo
určení,
do
Rozmarýnku.
V Rozmarýnku si nás přebrala
instruktorka a začala přednáška o
ekologii. Po přednášce jsme dostali
audit domu a měli jsme ho vyplnit.
Když bylo hotovo a všechny audity byly
vyplněny, sečetli jsme body a zjišťovali,
jak byl Rozmarýnek úspěšný. Po
skončení programu se obě třídy i s
učiteli vraceli do školy, kde na ně čekal
dobrý oběd.
Václav Novotný, 6.A
Foto: Lenka Benešová

STAŘENKA MORAVA NÁM
VYPRÁVĚLA
Dne 23. března 2016 přišel do 5. třídy pán z Rožnova pod Radhoštěm
s programem o moravských pověstech. Vyprávěl nám pověsti, například o svatém
Jiřím, o nevydařené svatbě jednoho Turka, o Kačeně,... Ke každé pověsti krásně
zazpíval písničku a ukázal nám nějaký starý hudební nástroj, například koncovku
(takovou starou píšťalu), nebo brumlu (drnkací nástroj, který se drží v puse).
Myslím, že se všem vyprávění a zpívání líbilo.
Klára Havlíčková, 5.tř.
ŠKOLNÍ REVUE XI/3
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BRNĚNSKÉ POVĚSTI
Dne 14. dubna 2016 navštívily 4. A, 4. B a 5. třída brněnské divadlo Redutu.
Představení bylo o kronikáři, který měl za úkol napsat něco o Brně. Lidé, kteří tam
hráli, mu vykládali různé příběhy, například jak se vsadili, že jeden muž za jeden
den dokáže vyrobit kolo a z Hodonína ho dovést na brněnskou radnici, ještě než
zavřou brněnské brány. Divadlo se nám moc líbilo.
Nela Ulbrichová, 5.tř.

PÁŤÁCI V SAKU
Není sako jako Sako, to, o kterém
píšu, je spalovna odpadů v Brně.
Podívali jsme se tam 26. dubna 2016.
Bylo to zajímavé a celé třídě se to
líbilo. Odpad se tam třídí i spaluje.
V Saku jsme si chvíli povídali o tom, jak
to tam chodí. Mohli jsme si zkusit být
popelářem, třídičem nebo řidičem
popelářského auta. Pak jsme se šli
podívat do třídírny odpadu. Na hlavy
jsme dostali helmy, na kterých byla
zvířata, to se nám moc líbilo.
Klára Havlíčková, 5.tř., foto: sako.cz

TÉMA HOLOKAUSTU
V 9. TŘÍDĚ
Holokaust. Slovo, které našim mladším čtenářům nejspíš mnoho neříká,
proto si dovolím pár řádků na vysvětlenou. Pod tímto pojmem se skrývá jeden
z největších zločinů lidstva, a to kruté vyvražďování židovského národa za druhé
světové války. Němci tomu říkali „konečné řešení židovské otázky“.
Toto řešení stálo miliony lidských životů a ti, kteří řádění nacistů přežili, se
jen málokdy setkali se svými blízkými a po celý život si nesli těžké jizvy na duši.
Z hlediska mladé generace je to dávno a pamětníků ubývá, přesto bychom nikdy
neměli zapomenout, čeho všeho jsou lidé schopni.
Vlasta Sokolová
10
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„I PO NEJHLUČNĚJŠÍ BOUŘCE PŘICHÁZÍ TICHÝ DÉŠŤ…“
Toto židovské přísloví
se stalo mottem knihy
paní Eriky Bezdíčkové, na
jejíž přednášku se ve
středu 27. ledna 2016
vypravili do Brna někteří
žáci deváté třídy spolu s paní učitelkou
Sázavskou. Vyslechli si poutavé a
dojemné vyprávění o jejím životě.
Paní Bezdíčková pochází ze
slovenské židovské rodiny a za války
byla jako spousta Židů deportována na
východ do vyhlazovacích táborů. Paní
Bezdíčková několikrát jen o vlásek
unikla smrti, přežila Osvětim i
Sachsenhausen. Při pochodu smrti
utekla se svou kamarádkou a tím si asi
zachránila život.

Po válce hledala svou rodinu,
avšak většina jejích blízkých byla
umučena. Protože uměla dobře
německy, našla práci v Českém
rozhlase. Dnes jezdí po ČR nebo po
Německu a povídá studentům o
hrůzách války, které zažila, aby se na
tyto události nezapomnělo. Pokud
bysta si chtěli její knihu přečíst,
jmenuje se Mé dlouhé mlčení.
Vít Švestka, 9. tř.,
Foto: Eva Sázavská

PROJEKTOVÝ DEN O HOLOCAUSTU
V pátek
26.
února 2016 proběhl
v 9. třídě projektový
den
na
téma
holokaust.
Pí uč. Sázavská
nám popovídala o
židovském ghettu
Terezín a o táboře
Osvětim.
ŠKOLNÍ REVUE XI/3

Poté nám pustila film Sedm
světel. Ve filmu vystupovalo asi 5 žen,
které holocaust přežily. Mluvily o
hrůzných zážitcích z koncentračních
táborů. Po skončení dokumentu jsme
odpovídali na otázky, které se k němu
vztahovaly. Nakonec nám paní učitelka
ukázala dobové fotografie. Bylo to
velmi poučné.
Jiří Vašulín, 9.tř., obr.: Barbora Chmelová
11
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VÝSTAVA O DĚVČATECH Z POKOJE Č. 28

Dne 17. března 2016 odpoledne
se na naší škole konala pro veřejnost i
žáky vernisáž, ve které účinkovali žáci a
žákyně devátého ročníku pod vedením
pí uč. Sázavské.
Četly se ukázky z knihy Děvčata z
pokoje č. 28, poté se stručně
představily životní příběhy děvčat z
terezínského ghetta, které přežily, a
přečetla se jména těch, které byly
bohužel umučeny ve vyhlazovacích
táborech.

Na závěr řekla něco o holokaustu
paní Táňa Klementová z Pražského
židovského muzea. Kromě toho si
návštěvníci mohli prohlédnout panely
s texty a fotkami, které knihu
představovaly. A jelikož vernisáž měla
velký úspěch a byla by škoda, kdyby o
ni přišli i naši žáci, zopakovala se pro
ně ještě jednou během vyučování.
Vít Švestka, 9. tř., foto: Aleš Kadlec

EXKURZE DO OSVĚTIMI
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Devátá třída 29. dubna 2016 navštívila koncentrační a vyhlazovací tábor z
druhé světové války v polské Osvětimi. Prohlídku začala v táboře Auschwitz I., což
byl pracovní tábor vybudovaný v bývalých polských kasárnách.
Poté jsme přejeli do tábora smrti, tedy do Auschwitz II. neboli Birkenau. Tam
jsme viděli dřevěné i zděné baráky, ve kterých vězni žili, a poté místa, kde umírali.
V osvětimských plynových komorách zemřely statisíce lidí, a to převážně Židů.
Představte si to, prosím. Já osobně jsem si odtud hodně odnesl. Hlavně to, že
lidská nenávist je schopná strašlivých věcí a že můžeme být rádi, že žijeme v míru.
Vít Švestka, 9. tř., foto: Eva Sázavská

SPORTOVNÍ OKÉNKO
GYMNASTICKÉ ZÁVODY VE SLAVKOVĚ
Krajský přebor v gymnastice se konal 9. března 2016 ve Slavkově. Po pilné
přípravě jsme se s nadšením vydali do zdejší základní školy. Převlékli jsme se a šli
se rozcvičit. Cvičili jsme po jednotlivých kategoriích. Všichni jsme to odcvičili moc
hezky a podle toho dopadly výsledky…
Mladší žáci z naší školy (Sebastián Tejkal, Tadeáš Václavík, Michal Dobiáš,
Daniel Vališ) se umístili na velmi pěkném druhém místě a starší žákyně (Kateřina
Pechová, Markéta Prudilová, Kristýna Jahodová, Nikola Vláčilová) na třetím místě.
Mladší žákyně (Klára Humlíčková, Nela Ulbrichová, Jana Nosová, Žaneta
Blažejová) skončily na čtvrtém místě. V kategorii jednotlivců obsadil Daniel Vališ
třetí místo. Moc jsme si to užili a viděli jsme i nové cviky, které bychom mohli
vyzkoušet.
Kristýna Jahodová, 8.B
ŠKOLNÍ REVUE XI/3
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BRONZOVÝ BASKETBAL
Dne 10. března 2016 se v Tišnově konal okresní přebor v basketbalu starších
žáků. Naši borci bojovali v sestavě Alexandr Barša, Michal Drahonský, Radim
Kazda, Tomáš Leitner, Jiří Vašulín, Martin Brzobohatý, Adam Burger, Tomáš
Humlíček, Vítězslav Jurkovič, Lukáš Sadílek a Jakub Vlašic.
Nepostoupili jsme ze skupiny do finále, a tak jsme hráli o 3. místo. Tento
zápas jsme naštěstí vyhráli, a tak jsme skončili třetí.
Jiří Vašulín,9.tř.

SÁLOVÁ KOPANÁ
Dne 18. března 2016 se konal turnaj sálové kopané u nás ve Střelicích.
Mysleli jsme si, že bude turnaj více obsazen. Nakonec k nám přijely jen 2 týmy ze
Zbýšova a Ostrovačic.
Oba dva týmy jsme přehráli tak, že jsem výsledky zapomněl. Na druhém
místě skončily Ostrovačice a třetí byl Zbýšov. Poté jsme se měli zúčastnit
okresního kola, ale deváťáci si zapomněli dopsat učivo a pan učitel jim zakázal jet,
a tak se vše zrušilo. Škoda .
Vítězslav Jurkovič, 8.B

SEDMÁCKÉ ZÁVODY VE STŘELICÍCH
Delší dobu se trénovalo na tradiční sedmácké gymnastické závody, které se
konaly jako vždy u nás ve střelické škole. Dne 23. března 2016 se 5 sedmaček
sešlo v malé tělocvičně, kde si zkoušely cvičení. Pak přijela družstva dalších škol,
která přivítala hlavní organizátorka Yvona Hájková. Všichni byli velice šikovní a
předvedli vše, co uměli. Stačilo jen napsat diplomy.
V kategorii chlapců se na prvním místě umístil Rajhrad a na druhém Tišnov.
V kategorii dívek se na prvním místě umístily Střelice, na druhém Tišnov a na
třetím Rajhrad. Naši školu reprezentovaly Kateřina Pechová, Tereza Štanglová,
Silvie Dlapková, Simona Švestková a Nikola Bartoňková. Mezi dívkami obsadila
první místo Kateřina Pechová, druhé Tereza Štanglová. Na kladině cvičily jen
Střelice a dopadly takhle: první místo – Simona Švestková, druhé místo – Tereza
Štanglová, třetí místo – Kateřina Pechová. Po vyhlášení vítězů se školy rozloučily a
rozjely se domů.

Kristýna Jahodová, 8.B, foto Aleš Kadlec
14
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BRAMBOROVÝ BASKETBAL MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Dne 31. března 2016 vyrazila naše výprava ve složení Michal Křemeček,
Martin Soldán, Aleš Hroudný, Filip Chmel, Michal Jahoda, David Holešovský, David
Harth, Dominik Novotný, Václav Novotný, Jaroslav Kalina, Jakub Kokorský a já do
Tišnova na basketbalový turnaj. Sice jsme si museli přivstat, ale nikdo nezaspal.
První zápas jsme jasně ovládli 16:0. Druhý byl ale těžší a prohráli jsme 21:5.
Zápas o třetí místo byl asi nejvíce vyrovnaný a prohráli jsme pouze o koš. A tak
jsme skončili na čtvrtém místě. Snad to příští rok bude lepší.
Vítězslav Jurkovič, 8.B

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
Tyto závody jsou jednou za rok, a tak jsme se na ně dobře připravili. Závodit
jsme jeli 25. dubna 2016 do Ivančic. Dojeli jsme tam chvilku před začátkem, rychle
jsme se tedy rozcvičili a šli na nástup. Disciplín bylo pět: trojskok, hod
medicinbalem, skákání přes švihadlo, kliky a běh na 1000m. Všichni jsme to s bez
úrazu přežili a posilnili se jídlem a pitím, které jsme si s sebou přivezli.
Zatím pořadatelé vyhodnotili naše výkony, napsali diplomy a přichystali
medaile. Svolali nás na nástup a už jsme jen čekali na to, jak jsme dopadli nejen
jako jednotlivci, ale i jako škola.
Ve své kategorii první místo obsadili Viktorie Kalovská, Jakub Kokorský,
Václav Novotný a Michal Jahoda. Na druhém místě se umístili Filip Chmel a Marie
Kokorská a na třetím Dominik Novotný. Připravili jsme se tak dobře, že naše
družstvo ve složení Viktorie Kalovská, Kristýna Jahodová, Tereza Štanglová,
Kateřina Pechová, Jakub Kokorský, Filip Chmel, Václav Novotný a Michal Jahoda
celé závody vyhrálo. Postoupili jsme do kraje, a tak si 6. června poměříme své síly
s ostatními okresními vítězi. Samozřejmě že bez p. uč. Kučery a pí družinářky
Hájkové, kteří nás připravovali a na závodech nám velmi dobře fandili, bychom to
nezvládli. Za to jim patří dík.
Kristýna Jahodová, 8.B
ŠKOLNÍ REVUE XI/3
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ROZHOVOR S PANÍ
UČITELKOU ANTOŠOVOU
Paní učitelka Vendula Antošová u nás začínala před svou mateřskou dovolenou
jako družinářka s tím, že ještě učila v nižších ročnících angličtinu. V současné
době už v družině spíše vypomáhá a naplno učí angličtinu a němčinu.
oblíbené předměty. Hodně jsem četla,
psala dopisy a ráda poslouchala
vyprávění babičky a dědečka. A měla
jsem dlouhé vlasy.

Čím jste chtěla být jako malá?
Chtěla jsem být letuškou. Myslela jsem
si, že mají úžasné povolání, létají do
exotických zemí, mohou se procházet
po bílých plážích. Až později jsem
pochopila, že práce letušky není zas
tak romantická.
A proč jste se tedy rozhodla zrovna
pro učitelské povolání?
Myslím, že mě inspirovala moje teta,
která je také učitelka angličtiny. Už
když jsem studovala na gymnáziu, tak
mě brala s sebou do vyučování a občas
mě nechávala učit žáčky angličtinu,
dokonce jsem s ní a její třídou byla
poprvé v Anglii.
Jaká žačka jste byla na základní škole?
Byla jsem stejná jako vy. Občas jsem
zapomněla domácí úkol, dávala
opisovat úkoly spolužákům, vymýšlela
originální
taháky.
Hlavně
do
matematiky a fyziky, to nebyly moje
16

Dostala jste někdy poznámku?
Poznámku jsem nikdy nedostala. Podle
mojí maminky moje největší rebelie
proběhla v 5 letech, kdy jsem po ní
v záchvatu vzteku hodila buchtu,
dostala od tatínka trest a od té doby
byl klid. Byla jsem prý vždycky hodná.
Jaké knížky jste v našem věku četla
nejraději a od kterých autorů?
Moji rodiče měli velkou knihovnu,
takže jsem, stejně jako můj tatínek,
četla v každé volné chvíli. Ve vašem
věku jsem přečetla skoro všechno
od Eduarda Štorcha, romány Lovci
mamutů, U veliké řeky, Osada
Havranů, Volání rodu. Dalším mým
oblíbeným autorem byl Karel May –
nejen jeho Vinnetou, ale i další
hrdinové v románech Mezi supy,
Petrolejový princ, V Kordillerách atd.
Později jsem ráda četla knihy, u
kterých musel člověk přemýšlet a byly
složitější, např. knihy E. M. Remarqua
Nebe nezná vyvolených, Na západní
frontě klid a od Johna Steinbecka O
myších a lidech, Hrozny hněvu.
ŠKOLNÍ REVUE XI/3
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Proč jste nastoupila na naši školu a
jak dlouho tady už učíte?
Na střelické škole učím od roku 2001,
kdy jsem se do Střelic přestěhovala za
svým manželem.
Proč jste se rozhodla zrovna pro
německý a anglický jazyk?
Angličtina, stejně jako čeština, mě vždy
moc bavila. Je to taková moje záliba. A
němčinu jsem začala studovat, protože
tak mluví moji přátelé ze Švýcarska,
kam jsem každé léto při studiu na
vysoké škole vyrážela na prázdniny a já
si s nimi chtěla povídat. No a tím
povídáním jsem se vlastně němčinu
také učila.
Odkud pocházíte? Musela jste se
někdy stěhovat?
Pocházím z vesničky Borovnice na
Českomoravské vrchovině. Je to
vesnička malá, ale je tam moc krásně.
Do základní školy jsem chodila
v Jimramově, kde pan spisovatel
J. Karafiát napsal knížku Broučci. Na
gymnáziu jsem studovala v Poličce, kde
se narodil B. Martinů, o kterém se
učíte v hudební výchově. Stěhovala
jsem se dvakrát – jednou do Českých
Budějovic, a to na pět let, kde jsem

chodila na vysokou školu. I když to
úplné přestěhování nebylo, často jsem
jezdila domů. A podruhé v roce 2001
do Střelic.
Kdybyste mohla něco na naší škole
změnit, co by to bylo?
No bude to trochu divné – nechala
bych zmizet počítače. Oni nám
pomáhají, vše je rychlejší, ale mám
pocit, že díky nim nemáme čas jeden
na druhého a já si raději povídám
s vámi – žáky a studenty, než
s počítačem.
Jsou na Vás žáci hodní?
Myslím, že jsou žáci hodní na mě a já
jsem hodná na ně. Jen si někdy říkám,
jestli nejsem hodná až moc.
Co podle Vás nejlépe zabírá na zlobivé
žáky?
Podle mého názoru na to neexistuje
univerzální návod. Každý z vás je jiný,
na každého platí něco jiného.
Co nejraději děláte ve volném čase?
Teď se ve volném čase věnuji němčině,
abych se v ní zdokonalila. Ale jinak
mezi moje záliby patří čtení, pěstování
všelijakých rostlinek a kytiček a vaření.
Děkuji za rozhovor
Terezie Vašulínová, 8.B
Foto: Vendula Antošová
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LÍBÍ SE NÁM ŠKOLNÍ REVUE?
Školní revue vstoupila v letošním školním roce do druhé
desítky let své existence. Za tu dobu se v redakci vystřídala
pěkná řádka redaktorů, a tak jak se měnili tvůrci časopisu,
měnil se i jeho vzhled a obsah. Poptali jsme se mezi našimi
čtenáři, jak se jim líbí, co jim v něm chybí a co by vylepšili.
Některé reakce nás potěšily více, jiné méně, ale vcelku
dopadl náš časopis dobře. V příštím ročníku chystáme
nějaké změny, snad se budou líbit.
Čteš časopis Školní revue?

Jaké články se ti nejvíc líbí?
9%
27%

11%

33%

Holky versus kluci
Vtipy

Ano

45%

Občas
Ne

O zvířatech
15%

O školních akcích
Všechny

20%
22%

Rozhovory

18%

Kterou rubriku máš nejraději?

Co bys na Školní revui vylepšil/a?
6%

24%

Všechny

6%

Nic
Barevný tisk místo čb

9%

40%
Rozhovory a
ankety

48%

8%

Titulní stranu

Recenze

O čem by sis ještě rád početl/a?
6%

Designe
23%

36%

9%

Nevím
O zvířatech

Název

Líbí se ti vzhled Školní revue?

6%

9%

11%
Ano

O sportu
12%

56%

Ne

Více kvízů

Trochu

O sexu
11%
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O válkách

Vtipy

80%
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Jak bys náš školní časopis pojmenoval/a?
3% 3%
3%

3%

Školní revue

Máš svého oblíbeného autora článků?
3%

3%
Ne
14%

Střelický žurnál

8%

Víťa Jurkovič

Paškolris
17%
63%

Viki Kalovská

49%

Kytička

14%

Ondra Chytrý

Beruška

Maki Prudilová

Střelba
17%

Sluníčko

Už se v časopise objevilo něco tvého?

Terka Vašulínová

Pokud ano, co to bylo?

8%

8%

Článek o akci

8%
46%

39%

Ano
15%

Ne

Recenze
Básnička

Nevím

46%

Vtipy

Anketa
15%

Výkres
15%

Našel ses na nějaké fotce?

Pokud ano, na jaké?
Ze školního výletu

9%
24%

Ze sportovní akce

14%
Ano
Ne

50%
14%

76%
13%

Školní revue dříve…

…dnes…

Z mikulášské
nadílky
Z lyžáku
Z exkurze

…zítra…

Viktorie Kalovská z 8.A a Vítězslav Jurkovič z 8.B
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HOLKY VERSUS KLUCI
Když stojíš na Karlově mostě, díváš se na Labe nebo do Labe? (Na Vltavu)
3,5
3
2,5
2

Kluci

1,5

Holky

1
0,5
0
Do Labe

Na Labe

NA VLTAVU

Kolik noh má beruška? (6)

Kolik je na Zemi světadílů? (6)

4,5

4,5

4

4

3,5

3,5

3

3

2,5

Kluci

2

Holky

1,5

2,5

Kluci

2

Holky

1,5

1

1

0,5

0,5

0

0
8

6

6

7

5

Koho hrála Emma Watson ve filmech o Harrym Potterovi? (Hermionu)
6
5
4
Kluci

3

Holky

2
1
0
HERMIONU
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V jakém světadíle leží Brazílie? (JA) Kdo je Karel Schwarzenberg? (Politik)
4,5

4,5

4

4

3,5

3,5

3

3

2,5
Kluci

2

2,5

Holky

1,5

Kluci

2

Hloky

1,5

1

1

0,5

0,5

0
V JIŽNÍ
AMERICE

V Severní
Americe

0

V Austálii

POLITIK

Bývalý prezident

Kolik je planet ve Sluneční soustavě? (8)
4,5
4
3,5
3
2,5

Kluci

2

Holky

1,5
1
0,5
0
6

7

5

Kolik je na světě oceánů? (5)
Minule kluci uhráli
remízu a potřetí to
holkám nandali.
První letošní klání
těsně vyhrály holky,
v druhém to bylo
vyrovnané a poslední
kolo vyhráli kluci
s takovým převisem,
že jim patří i celkové
letošní vítězství.

6
5
4
Kluci

3

Holky
2
1
0
5

4

Simona Švestková a Tereza Štanglová, 7.A
Obr.: cs.wikipedia.org,, super.cz, tech.ihned.cz
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FOTOSOUTĚŽ

NEJHEZČÍ FOTOGRAFIE
ZE ŠKOLNÍ AKCE
Paní učitelka Zatloukalová nás svou soutěží o nejhezčí záběry
z Anglie inspirovala k další fotosoutěži, tentokrát na téma
„Nejhezčí fotografie ze školní akce“. Očekávali jsme nával
soutěžních příspěvků, ale ouha. Ačkoli žáci fotí, kudy chodí, i na
exkurzích, výletech, sportovních a jiných akcích, žádný velký
příliv se nekonal. Nebýt pana učitele Kučery, který dal žákům
k dispozici fotky ze školního archivu, aby nějaké vybrali a
přihlásili do soutěže, nevíme, jak by to se soutěží dopadlo.
Odměna by měla náležet panu učiteli.

1. MÍSTO
Matěj Perna,
9.tř
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2. MÍSTO
Martin Wanke, 6.A

3. MÍSTO
Jakub Hička, 7.A
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Porota: Terezie Vašulínová a Markéta Prudilová, 8.B
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TAHÁK DO DĚJÁKU

ANGLICKÝ KRÁL JIŘÍ V.

Zdravím Vás, jsem anglický král
Jiří V., tedy plným titulem král
Spojeného království a britských
dominií a indický císař, a to od roku
1910. Ale začněme od začátku. Narodil
jsem se 3. června 1865 v Londýně jako
syn Eduarda VII. a Alexandry Dánské.
Protože jsem měl staršího bratra,
nečekal jsem, že se někdy stanu
králem, ale o tom až později.
S bratrem jsme byli vychováváni
společně a spolu jsme sloužili i u
královského námořnictva, s nímž jsme
navštívili britské kolonie. Na rozdíl od
svého
bratra
jsem
zůstal
u
námořnictva dál a v té době jsem se
zamiloval do své sestřenice Marie
z Edinburghu. Ta však na nátlak své
matky, která jí hledala ženicha mimo
Británii, odmítla mou nabídku k sňatku
a stala se rumunskou královnou.
Já jsem se pak oženil se svou
druhou sestřenicí Marií z Tecku. Když
zemřel na zápal plic můj bratr, stal
jsem se následníkem trůnu. Na trůn
jsem však hned nenastoupil, protože
vládla má babička královna Viktorie. A
tak jsem žil se svou ženou poklidným
životem v Norfolku.
24

Po smrti babičky byl roku 1902
korunován králem můj otec Eduard VII.
a já jsem s manželkou cestoval po
britském impériu. Na rozdíl od babičky
však otec chtěl, abych se více
připravoval na budoucí roli krále, a tak
jsem byl seznámen se státními
dokumenty, což se časem hodilo, když
jsem po smrti otce roku 1910
nastoupil na trůn. Jako král jsem
navštívil Indii, kde jsem kromě politiky
našel i čas na zábavu – na lov tygrů.
Ale doba míru netrvala dlouho –
vypukla 1. světová válka. Protože
Británie válčila s Německem, postaral
jsem se o „pobritštění“ královské
rodiny a zřekl se všech německých
titulů a změnil název rodiny na
Windsor.
Válčilo se dlouho a válka umrzla
na mrtvém bodě. Celé se to ještě víc
zkomplikovalo, když v Rusku vypukla
revoluce, která sesadila z trůnu mého
bratrance Mikuláše II. Nechal jsem
vypracovat plány na jeho záchranu, ale
ty se nepodařilo uskutečnit a carská
rodina byla roku 1918 povražděna,
podařilo se nám zachránit jen některé
její příbuzné.
Válku jsme nakonec vyhráli. Těžké
roky se ale podepsaly na mém zdraví a
můj stav prý ještě zhoršovalo kouření.
Roku 1928 jsem vážně onemocněl, a
než jsem se z toho dostal, musel na čas
převzít mé povinnosti můj syn Eduard.
Zemřel jsem 20. ledna 1936.
Vít Švestka, 9. tř.
Zdroj: wikipedia.cz
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REDAKCE DOPORUČUJE
KE ČTENÍ: PERCY JACKSON – MOŘE NESTVŮR
Knihu napsal Rick Riordan a je druhou
knihou pětidílné série knih Percy Jackson.
Percy už si zvykl na to, že není obyčejný
kluk z New Yorku – jako syn boha moře
Poseidona patří do dvou světů, lidského a
mytologického, kde se to jen hemží zákeřnými
a krvelačnými obludami. A mnohé z příšer,
které donedávna znal jen ze starých řeckých
bájí, se ho snaží zabít. Po nečekaně pokojném
školním roce se poslední den před prázdninami
na Percyho sesype celá lavina problémů –
hodina tělocviku se změní ve vybíjenou s
lidožravými obry, kamarád Grover se dostane
do problémů a Táboru polokrevných hrozí
zničení. A tak se Percy a jeho přátelé vydají na
další nebezpečnou výpravu.
Kniha má opět všechny plusy minulých
dílů:dobře se čte, je napínavá, textu není
mnoho a je rychle přečtená – vydrží u ní i slabší
čtenář. Podle mě není knize co vytknout.

Vítězslav Jurkovič z 8.B
a Ondřej Chytrý ze 7.B
Obr.: bux.cz

K HRANÍ: GEOMETRY DASH
Požadavky: systém Android nebo IOS
V Geometry Dash se vžijete do role kostičky, která si razí cestu
nehostinným prostředím plným bodáků a dalších terénních
nerovností. Jakýkoliv náraz znamená smrt a opakování celého
levelu. Vaší jedinou obranou, jež by vám měla přežití umožnit,
je skákání – ve hře můžete používat krátké i o něco delší kroky,
přičemž zde rozhoduje to správné tempo.
Hra je ve vyšších levelech velmi obtížná, což může brát někdo jako mínus, jiný
jako plus. Hra je povedená a my ji doporučujeme, jen se obrňte trpělivostí.
+ dobrá grafika
+ dobrá ovladatelnost
+ písničky
Vítězslav Jurkovič z 8.B a Ondřej Chytrý ze 7.B, obr.: play.google.com
ŠKOLNÍ REVUE XI/3
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NOVÉ PŘÍRŮSTKY
V BRNĚNSKÉ ZOO
Nejbližší zoologickou zahradou je
pro obyvatele Střelic a okolí zoo
v Brně, která se může v letošní sezóně
pochlubit několika novými přírůstky.
Koncem roku 2015, 21. listopadu,
se narodilo s nadšením očekávané
malé lední medvídě. Je to holčička a
16. dubna 2016 dostala jméno Noria.
Než se ukázala návštěvníkům,
nějakou dobu to trvalo, ale dnes je
jedním z největších lákadel zoo.

Dalším jarním přírůstkem zoo je
malá mara stepní, která se narodila
17. března 2016.

O den později, 18. března 2016,
se narodilo 5 paovcí hřivnatých a už za
10 dní dováděly ve svém výběhu.
Letos na jaře, 2. března 2016, se
narodil malý rosomák sibiřský. Byla to
velmi vzácná událost, protože je to
první mládě rosomáka narozené
v České republice.

Eliška Sázavská, 6.B
Zdroj: www.zoobrno.cz
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NOVÝ NEPŘÍTEL – PALMOVÝ
OLEJ
Palmový olej se získává z palmy olejné, která se pěstuje v Malajsii a na
Sumatře na více jak 20 tisících kilometrech čtverečních.
Palmový olej je nebezpečný pro naše zdraví, protože má vysoký obsah
nasycených mastných kyselin – zatímco ve 100 gramech řepkového oleje jich je
pouze okolo 7 gramů, v palmovém oleji je to až 49 gramů.
Při vysoké konzumaci těchto kyselin se ucpávají cévy, což může vést k
infarktu nebo ke kornatění tepen. Jeho jedinou výhodou je, že je levný, a proto
jej najdete ve spoustě potravin.
Palmový olej však neohrožuje jen nás, ale také přírodu na Zemi, protože
půda pro pěstování palmy olejné se získává vypalováním tropických deštných
lesů, přičemž tyto požáry vyhánějí nebo rovnou zabíjejí zvířata, která nestihnou
utéct. Nejvíce ohrožení jsou orangutani a tygr sumaterský, který je už teď téměř
vyhuben.
Více informací najdete na: www.stoppalmovemuoleji.cz

No to je
hrůza!
Doufáme, že omezíte požívání potravin s palmovým olejem.
Ochráníte tím své zdraví a také pomůžete přírodě.
Ondřej Chytrý a Šimon Prudil 7. B, zdroj: stoppalmovemuoleji.cz
ŠKOLNÍ REVUE XI/3
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DOPISY DO BUDOUCNOSTI
Budoucnost, to je něco, co nás čeká a nemine. Ale jaká
bude? To nikdo neví. Žáci 8. tříd se pokusili formou dopisů
sdělit svým budoucím „JÁ“, jaké mají plány do budoucna, a
také se jim svěřili se svými současnými pocity a úvahami.
Popřejme jim, ať se jim jejich sny vyplní a budou se moci za
nějakých dvacet třicet let hrdě podívat zpátky i kupředu.
Nám se líbily dopisy Lukáše Třebenského, Markéty
Prudilové, Ester Gabrielové a Terezie Vašulínové z 8.B.
Ahoj Lukáši,
jsem tvé čtrnáctileté „JÁ“ a píši Ti
z minulosti. Nejprve gratuluji k přežití
posledních 26 let a k nalezení tohoto
dopisu, který se Ti snad podaří přečíst,
protože určitě píšu hůř než Ty. Zdravím
i Tvou rodinu a taky Tvého psa (určitě
je máš).
Doufám, že si teď nemusíš s ničím
lámat hlavu. To já zrovna teď musím.
Přemýšlím, jestli udělám všechny ty
přijímačky a jestli zvládnu se nějak
změnit. Nechci být zcela dokonalý, ale
určitě by se některé věci daly zlepšit.
Mám spoustu ambicí a snů, které
bych si rád splnil. Chci být právníkem a
upřímně Ti závidím, že volbu povolání
a všechny školy máš už za sebou,
stejně jako svatbu a péči o malé děti.
Možná že teď hodně cestuješ, to
je dobře, my nikam moc nejezdíme,
rozhodně ne tak často jako ostatní ze
třídy. Nejspíš už jsi byl ve Francii,
v Kanadě nebo v USA – na Empirestate
Building v New Yorku.
Kladu na svou budoucnost vysoké
nároky, ale pokud jsi něco nestihl nebo
nezvládl, nevadí, nikdo není dokonalý.
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A sportuj, choď běhat, něco hrát,
posilovat, cokoli. Rozhodně z tebe
nesmí být nějaká kulička u počítače.
Docela by mě zajímalo, jak je to
v Tvé době s mou rodinou. Sestra už je
dospělá. Je vdaná? Co dělá? Doufám,
že i brácha má práci, rodinu a
spokojený život, to jim přeji oběma.
A vlastně nejen jim, ale i rodičům,
kteří jsou nejspíš už v důchodu a
spokojeně se věnují koníčkům. Máma
něco plete a táta určitě lepí modely
letadel tak, že celý dům voní lepidlem.
Ty už s nimi nejspíš nebydlíš a
máš svůj dům nebo byt. Snad je dobře
zařízený, moderní a pohodlný, zkrátka
takový, za který by se rozhodně nikdo
nestyděl.
I když nevím, jak co dopadne,
představuji si Tvou budoucnost jako
krásnou a plnou štěstí, lásky a
spokojenosti. Upřímně doufám, že se
tato myšlenka stane skutečností a
tento dopis se k Tobě dostane a já si
po dvaceti šesti letech přečtu tyhle
řádky a vzpomenu si na svá mladá léta.
S pozdravem
Lukáš
(kráceno)
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Ahoj Markétko,
je červen, blíží se nám prázdniny
a vysvědčení, z kterého mám zatím
dobrý pocit. Letos byl dobrý rok, i když
všichni říkali, že osmá třída je těžká.
Měli pravdu, ale dalo se to.
Sedím na zahradě, nevím, jak je u
vás teď, ale u nás svítí slunko a letní
vánek mi ovívá vlasy, takže to horko je
docela snesitelné. Náš pes Dastinka ale
leží ve stínu, každých pět minut pije a
vypadá, že každou chvíli umře, což
doufám neudělá. Zbytek mé rodiny je
zalezlý doma a snaží se nic nedělat.
Jak určitě víš, mám dvě starší
sestry a na obě jsem náležitě pyšná.
Obě dvě totiž pomáhají lidem. Taky
bych jednou strašně chtěla jet do
Afriky
zachraňovat
lidi
před
hladomorem nebo jet do Asie a
zachránit je tam všechny před válkou.
Já vím, jsou to dětské sny a
troufám si říct, že i bláznivé, ale já je
mám. Taky je docela možné, že za pár
let si budu říkat, co mě to napadalo.
Myslíš, že bych něco takového
dokázala?
Mám takový sen, že pojedu do
Afriky a naučím je tam pěstovat něco
úplně obyčejného, co pomůže od
hladu. Když jsem se o tom bavila
s maminkou, říkala mi, že to není tak
jednoduché, jak plánuji. Taky nevím,
jestli lidi tam vůbec budou chtít
pomoci. A s tou Asií to vidím jako
opravdu dětský sen…
Mám i další představy o svém
životě, ale taky jsem hodně pověrčivá,
takže se bojím, že to, co si myslím, se
nikdy nestane. Přitom si říkám, že jsem
teprve v osmé třídě a že mám spoustu
ŠKOLNÍ REVUE XI/3

času na takové věci, jako je hledání
kluka, natož manžela. A děti, ty bych
chtěla mít nejdřív tak ve 24 letech…
Teď se musím rozhodovat, co
bych chtěla vystudovat. Uvažovala
jsem o konzervatoři, ale to si hodně
rozmýšlím, protože hudebníkem být
nechci. Rodiče totiž hudebníky jsou a
říkají, že to není moc záslužná práce.
Ale taky co je, že?
Spíš bych chtěla dělat buďto
architektku, anebo nějakou doktorku,
asi v porodnici. Ale nevím, jestli na
doktorku mám, jestli jsem ten typ.
Taky víš, že mám ještě jednoho
mladšího bratra. No, a ten je zrovna
v pubertě, stejně jako já. Ale on je kluk
a jeho puberta se projevuje poněkud
jinak než ta moje – hraním
počítačových her… ne, ještě něčím
horším. On je nehraje, on se dívá, jak
někdo hraje! Já vím, jsem strašná, ale
mně to vážně vadí. Kdyby šel radši
vyvenčit psa nebo se učil nebo dělal
něco jiného, než seděl u počítače!
Ještě si musím postěžovat na
prvňáky ve škole, kteří jsou strašně
drzí. My, když jsme byli prvňáci, tak
jsme ke starším děckám měli respekt.
Asi sis všimla, že hodně pomlouvám,
ne? Ale musíš chápat, že mě ta menší
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děcka vážně štvou, a přitom my jsme
nebyli nějací svatoušci.
Teď jsme v osmičce, to je prý rok,
kdy jsou žáci v největší pubertě. Prý
jsme nejhorší třída na škole! Ale to asi
říkají učitelé i jiným třídám, podle nich
jsou všechny třídy nejhorší. Ve většině
případů za to však můžou dva až tři
zlobivci plus pár ukecaných lidí – a
hned je to zlobivá třída.
Tak, teď jsem ti sdělila všechno,
co jsem chtěla. Svoje trable, obavy, sny
a další. Doufám, že jsi to vydržela
dočíst až do konce… a když jo, tak
děkuji, protože ani nevím, komu
jinému bych se měla svěřit.
Přeju Ti hodně štěstí do Tvé další
budoucnosti, ať se Ti všechno daří a ať
se Ti plní Tvoje (moje) dětské sny.
Zatím tě líbá
Tvoje mladší Markétka
(kráceno)

Zdravím Ester,
jak se Ti daří? Neskolila Tě nějaká
nemoc? Snad ne, to by byla škoda,
kdyby svět přišel o takového blázna. A
neskončila jsi jako strašák, který bere
za hodinu dva knoflíky? Určitě by to
byla škoda.
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Že to bylo ale super dětství!
Pamatuješ si, jak když se Ti něco stalo,
přestože jsi nebyla andílek, tak Ti
všichni přišli na pomoc a povstali jako
armáda, aby tě hájili a bojovali za
tebe? To bylo krásné, snad to máš tak i
teď.
A jsi pořád Gabrielová, nebo se Tě
někdo ujal? Snad jo, být ve čtyřiceti
pořád sama je smutné. Máš už děti?
Kolik, a pokud máš holčičku, jmenuje
se Karin? To jméno si zbožňovala, to
přece víš.
Ale nestýská se ti po dětství?
Třeba po tehdejší rodině nebo
spolužácích, s kterými jsi devět let
přežívala školu.
Ester, doufám, že ses už poučila
ze svých chyb a že ses naučila základní
dovednosti a máš čistý rejstřík. Chci se
Ti omluvit za všechno, co jsem Ti kdy
pokazila nebo nedodělala, za hádky s
lidmi, na kterých Ti záleží a tak dál.
Také Ti chci poděkovat, že jsi
ustála mé zásahy do Tvého života,
který jsi se ctí přijala.
A vůbec, pamatuješ si, kde jsi
žila? V takovém krásném domě s lidmi,
kteří Ti byli nejdražší. Snad i teď máš
krásný dům a žiješ tam s někým, koho
máš ráda. A máš tam i nějakého
mazlíčka? Třeba kočku, i když se
nevyrovná Tvé první Justýně. Je škoda,
že tam s Tebou už není.
Taky doufám, že jsi nezapomněla
na matčiny rady. Že ale vždycky měla
pravdu a pomáhala Ti, víš to? A nikdy
jsi ji neposlechla, protože jsi měla svoji
hlavu, ale ona byla nejchytřejší a
nejochotnější člověk na světě.
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Tak Ester, jsem moc ráda, že jsem
Ti mohla napsat, doufám, že Tě to
potěšilo a zavzpomínala sis na staré
časy. Hodně zdaru v životě
Ti přeje
Tvoje mladší já
(kráceno)

I přesto, že jsi ji byla schopna
dohnat až k slzám, byla rozhodnuta
splnit vše, co Ti viděla na očích, a i tak
jsi byla nevděčný smrad. A jak
s oblibou říkala: „Doufám, že tohle
chování Ti vrátí i Tvé děti alespoň
pětkrát.“ Určitě to tak dopadlo,
zasloužíš si to.
A vzpomínáš si na tátu? Ten Tě
vždycky pochválil za každou hloupost,
kterou jsi udělala, ale když se Ti něco
stalo, tak Ti poradit nedokázal, od toho
jsi měla mámu nebo kamarády jako
Lukáše, Katku nebo třeba Víťu.
Ti byli úžasní, třeba Katka Tě
uměla rozveselit a byla skvělou
společnicí. Lukáš Tě uměl nejen
rozveselit, ale i poradit Ti a byl Ti vždy
oporou. Víťa Ti taky vždycky radil a i v
těch nejhorších chvílích Ti přišel na
pomoc. Takové lidi už nikdy nenajdeš,
to jsi už zjistila, ne? Bylo to prostě
skvělé, snad je to i teď tak a neztratila
jsi je.
Taky by mě zajímalo, co celé dny
děláš, nudíš se, nebo máš práce až nad
hlavu? Snad nějak pracuješ a nenecháš
vše na ostatních.
Ale to je jedno, určitě se Ti žije
dobře, i když to není tak, jako kdysi
dávno, když jsi byla mladá a měla ještě
hodně času a ideálů.
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Milá Teri,
jelikož jsem v 8. třídě, tak nevím,
jaký život žiješ Ty. Jsem tvoje minulost,
takže Ty víš o všem, co jsem zažila.
Přála bych si, kdybys měla velkou
rodinu. Pamatuješ? Chtěla bych mít
čtyři nebo pět dětí. Pro některé je to
dnes hrozná představa, ale já jsem
obyčejná vesnická holka. Spousta
mých kamarádek se chce odstěhovat
někam daleko, ale já bych chtěla žít
tady ve Střelicích. A když ne ve
Střelicích, tak aspoň poblíž Střelic.
Sedím ve třídě vedle své a vlastně
i Tvé kamarádky Maki. Dívá se z okna,
venku je krásné počasí. Občas tu
proběhne veverka a je tu hezká
příroda. Docela se bojím, že jednou tu
budou stát domky nebo paneláky.
Jako malá jsem vůbec nevěděla,
jaký je svět, natož jaký bude. Měla
jsem spoustu snů. Často jsem si
hrávala s panenkami a moc ráda jsem
vařila ve své kuchyňce. Teď, když
vaříme se sestrou v normální kuchyni,
vidím, že to není tak jednoduché. Už
hodněkrát jsme něco připálily nebo
přesolily. A když jdu občas někomu
vozit kočárek, vidím jak je hrozné, když
dítě pláče a nedá se uklidnit.
Ještě toho hodně nevím. Co bude,
až mi bude 45 let? Bojím se, co mě
čeká. Ale už nechci psát o tom, co mě
trápí. Na světě jsou přeci i krásné věci.
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Přála bych si procestovat některé
země. Jenže teď je to těžké, když jsou
všude uprchlíci. Chtěla bych se dostat
ještě aspoň jednou do Anglie a moc
ráda bych se podívala do Francie. Měla
bych letět v červnu do Nozay, škoda že
ne do Paříže, to mě mrzí, ale doufám,
že jednou se dostanu i tam. Také bych
se chtěla dostat do Afriky. Plánujeme
to s Maki. Chtěly bychom tam
pomáhat chudým.
Ráda bych se dostala k moři, byla
jsem sice u moře v Chorvatsku, ale je

to už dávno, a tak si to moc
nepamatuji.
Po ZŠ chci jít na zdravotní školu.
Doufám, že ji úspěšně vystuduji. Čeká
mě dlouhá doba, než mi bude Tvých 45
let, a nikdy nevíme, co nás čeká, ale
snad se mi všechny sny splní. Možná si
tento dopis někdy přečtu. Možná se
tomu, co jsem napsala, budu smát,
hlavně, ať mě nerozesmutní.
S láskou
Tvoje Terka z minulosti (kráceno)

NOVINÁŘSKÉ KACHNY 7.A
JAPONCŮM NESTAČÍ ZEMĚ, JDOU NA MARS
Kvůli nedostatku místa na pěstování rostlin a bydlení Japonci staví nejen
podzemní města, dokonce se stěhují na Mars! Japonský premiér vyzval Japonce
bez alergií a onemocnění, aby se zapisovali na tzv. Stěhlist, čímž se zařadí mezi
odvážlivce, kteří jsou ochotni odstěhovat se na Mars. První odstartují 1. 7. 2016
v 15:00 místního času. Na otázku, proč zdraví lidé bez alergií, premiér odpověděl:
„I když je Mars nejprozkoumanější planetou vesmíru, nevíme o ní vše. Bezpečnost
našich občanů je nade vše.“ Pro stěhování byly zkonstruovány speciální vesmírné
lodě a postavena technicky náročná letištní zařízení. Momentálně je na Stěhlistu
zapsáno přes 2000 dobrovolníků.
Michal Křemeček a Martin Zoubek

ČECH, NEBO RUS?
Po letošních teroristických útocích má policie v hledáčku
nového nebezpečného teroristu. Jeho totožnost je zatím
neznámá. Jediné, co se ví, je, že nosí mohutný knír. Na
videozáznamu ukazuje, co se stane se všemi školami v České
republice. Na videu má masku, ale je slyšet jeho jasně ruský
přízvuk. Dalším vodítkem je již zmíněný mohutný knír ve stylu
ruského generála Stalina. Mezi podezřelým je i jeden český
učitel, jehož jméno nemůžeme prozradit. O dalším vývoji
pátrání vás budeme samozřejmě informovat
Martin Reguli a Josef Martinec
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LITERÁRNÍ KOUTEK

MALÝ PRINC U PIJANA

Andrea Čundová, 7.B
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VÝTVARNÝ KOUTEK

OD KOČIČEK PO INDIÁNY
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Z prací žáků vybrala Vlasta Sokolová
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ZÁBAVA

KŘÍŽOVKY
Blondýna se rozhodne zabít papouška. Vyleze na skálu
a ………………….…………………………… (tajenka).

beznohý plaz
žába předpovídající počasí
člověk, který se dívá
balon
nejhornější část těla
vozidlo plovoucí po vodě
opak nahoru
část svíčky
mastná tekutina
opak cukru
Mravenec se ráno probudí na tanku a říká si: „Já když se večer
opiji, tak …………………………………………. (tajenka) takové blbosti!“

přikrývka
hora
vede krev ze srdce
vládce (v pohádkách)
zbytek od snězeného jablka
samice od srnce
modrá pohádková bytost
příšera z pohádek
mé
malý hlodavec
okrasná kytka s trny
38
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ZÁBAVA

„Pane vrchní, mám v polévce ……………………………… (1. tajenka)."
„Nebojte se, ona toho moc ………………………………….(2. tajenka).“
1.
nádoba na salát
dřevina
obal hrášku
nos slona
část celku
2.
nesouhlas
vodní květina
sourozenec (ona)
opak začátku
náš národní strom
„Slečno Valikulková, právě telefonovala jedna vaše přítelkyně,
že jste nemocná,“ říká zmateně šéf podřízené
„To je ale husa ! Vždyť měla volat až …………………… (tajenka)!“
ochranná vrstva před UV zářením
opak boje
sestra maminky
kosmický dopravní prostředek
nejmenší prst
Markéta Prudilová a Kristýna Jahodová, 8.B

PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR
Povídá lord svému komorníkovi:
„Jean, podejte mi klavír, mám na něm popelník.“
ŠKOLNÍ REVUE XI/3
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ZÁBAVA
„Pepíčku, co nám dává
Baví se dva kamarádi a jeden obdivuje boty
husa?“ ptá se paní učitelka.
druhého:
„Sádlo.“
„Ty máš pěkné boty, kde jsi je sehnal?“
„A co ještě?“
„To víš, ulovil jsem krokodýla a mám z něj boty.“
„Sádlo.“
Asi za měsíc se potkají znovu. Druhý kamarád se
„Tak jinak. Co má tvoje
ptá prvního: „Tak co, máš už taky ty boty?“
máma pod hlavou, když
„Já mám takovou smůlu, byl jsem na Nilu, zabil
spí?“
jsem tři krokodýly, ale všichni tři byli bez bot.“
„Ruku.“
„A co má tvůj táta pod
hlavou, když spí?“
Víte, proč
V porodnici:
„Noviny.“
tabanty parkují
„Kdo to tak pláče? Ta nová
„Že tě pusa nebolí. Tak
u popelnic?
trojčátka?“
ještě jinak. Co máš pod
Aby splynuly
„Ne, jejich otec.“
hlavou ty, když spíš?“
s pozadím.
„Polštář.“
„A z čeho je?“
Ptá se vězeň druhého: „A proč tebe zavřeli?“
„Z peří."
„Jel jsem na dovolenou a na širém moři byla
„No vidíš. Takže co nám
uspořádána slavnost, při které se házely do moře
dává ještě husa?“
květiny. Moje žena se jmenovala Jiřina.“
„Sádlo.“
Elektřina se usměje: „Tak
„Obžalovaný, proč jste oklamal
Ráno
vejde
strážce do cely
se
hezky
uklidněte…“
důvěřivé lidi, kteří vám věřili?“
a oznamuje vězni: „Johne, tvůj soused dnes
„To proto, pane soudce, že jsem
v noci utekl.“
nemohl oklamat ty, co mi
„No konečně! Už bych stejně déle nevydržel
nevěřili.“
to vrzání pilníkem!“
Přišel pán se psem do hodinářství.
„Co byste si přál?“ ptá se hodinář.
„Kdybyste mi mohl něco udělat se psem,
každou chvíli se zastavuje.“

„Kdo začal tu rvačku?“
ptá se vyšetřovatel.
„On!“
„A proč?“
„Nechtěl mi dát
peněženku!“

Říká blondýna
manželovi: „Běž zalít
zahradu.“
Manžel sebrání: „Vždyť
tam prší.“
Blondýna na to: „Tak si
vezmi deštník.“

Potkají se dva šneci
a jeden říká: „Kde
ses tak pomlátil?“
A on na to: „Víš,... já
jsem si to mastil z
kopce a potom
turbem po rovince
do lesa... a najednou
přede mnou vyrostla
houba!“

Zdroj: evtipy.cz
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REDAKCE A ŘEŠENÍ

AUTOŘI A ŘEŠENÍ
Obrázek na titulní straně – Veronika Švestková, 6.A
Soutěž – Vlasta Sokolová
První stupeň na lyžích – Klára Havlíčková, 5.tř.
Hořká chuť čokolády – Jiří Vašulín, 9.tř.
Vrabčákovy ptákoviny – Tereza Kazdová, 7.B
7. A navštívila památku UNESCO – Josef Martinec, 7.A
Valentýnská diskotéka – Kristýna Jahodová a Markéta Prudilová, 8.B, Vlasta Sokolová
Šesťáci v planetariu – Vojtěch Švestka, 6.A
7.A a klima lesa – Josef Martinec, 7.A
Páťáci v planetáriu – Nela Ulbrichová, 5.tř.
Trocha domácí ekologie – Václav Novotný, 6.A
Stařenka Morava nám vyprávěla – Kristýna Havlíčková, 5.tř.
Brněnské pověsti – Nela Ulbrichová, 5.tř.
Páťáci v Saku – Kristýna Havlíčková, 5.tř.
Téma holokaustu v 9. třídě – Vít Švestka a Jiří Vašulín, 9.tř.
Sportovní okénko – Kristýna Jahodová, 8.B, Vítězslav Jurkovič, 8.B, Jiří Vašulín, 9.tř.
Rozhovor s paní učitelkou Antošovou – Terezie Vašulínová, 8.B
Líbí se nám Školní revue? – Viktorie Kalovská, 8.A, Ondřej Chytrý, 7.B
Holky versus kluci – Simona Švestková a Tereza Štanglová, 7.A
Nejhezčí fotka ze školní akce – Terezie Vašulínová, 8.B
Anglický král Jiří V. – Vít Švestka, 9.tř.
Redakce doporučuje – Vítězslav Jurkovič, 8.B, Ondřej Chytrý, 7.B
Nové přírůstky v brněnské zoo – Eliška Sázavská, 6.B
Nový nepřítel – palmový olej – Ondřej Chytrý a Šimon Prudil, 7.B
Dopis do budoucnosti – žáci 8.B
Novinářské kachny 7.A – žáci 7.A
Malý princ u pijana – Andrea Čundová, 7.B
Od kočiček po indiány – Vlasta Sokolová
Křížovky – Markéta Prudilová a Kristýna Jahodová, 8.B
Pár vtipů na závěr – Vlasta Sokolová
Skřítek Střelík – překlepy a chyby

Řešení křížovek
1. … hodí ho dolů.
2. … dotáhnu domů-..
3. … 1. mouchu, 2. … nesní.
4. … zítra.
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PŘIPRAVUJEME LETNÍ
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Čtěte na internetu

