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Na konci roku přebrala redakce odměnu za celoroční práci a za vítězství v dalším
krajském kole a postup do finále ČR, které se bude konat začátkem prosince.
Také jsme se rozloučili se zkušenými odcházejícími redaktory.

BYLO NEBYLO

ZLATÉ KRAJSKÉ KOLO
SOUTĚŽE ČASOPISŮ
V pondělí 19. června 2017 jsme byli pozváni do Brna na vyhlášení
výsledků krajského kola soutěže časopisů.
Než nám sdělili, jak to celé dopadlo, poslali nás s mapou do centra
města plnit úkoly zaměřené na historii Brna. Například jsme měli zjistit, kde
kdysi stály městské brány, jak to bylo s Brněnským kolem, po kterých
našich prezidentech jsou pojmenovány brněnské ulice a podobně. Prošli
jsme skoro celý střed Brna, a tak většina redakce byla dost unavena, ale
mně to nevadilo.
Ke konci putování jsme dorazili k náměstí Svobody, kde jsme dostali
na chvíli rozchod, a po rozchodu jsme se doplazili ke kapucínské hrobce,
kde jsme měli za úkol obalit toaletním papírem nejmenšího člena redakce.
Bylo to vtipné a musím uznat, že Sabča byla fakt dobrá, že to v tom vedru
vydržela.
Potom jsme se odebrali zpátky do budovy, kde proběhlo vyhlášení
vítězů tří krajských kol, nejdřív šel na řadu Zlínský kraj, po něm Olomoucký
a nakonec jako třešnička na dortu náš Jihomoravský. A naše radost neznala
mezí, když jsme přebírali diplom za 1. místo. Porazili jsme řadu skvělých
časopisů a postoupili do celostátního finále.
Za splnění úkolů v městské hře jsme obdrželi fidget spinnery, se
kterými si hrajeme až doteď.
Daniel Krajíček, 7.B, foto: Vlasta Sokolová
A je to doma!!!
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SEDMÁCKÝ VÝLET DO
MORAVSKÉHO KRASU
V pondělí 24. dubna 2017 jsme ráno měli sraz na nádraží ve Střelicích
a jeli jsme vlakem do Brna, kde jsme přesedli na další vlak, který nás dovezl
na nádraží v Blansku. Nechali jsme si zde batohy a vydali jsme se na túru. Šli
jsme do pískovny v Rudicích a cestou jsme se koukli na větrný mlýn. Potom
jsme sešli k jedovnickému potoku, kde jsme prolezli malé jeskyňky. Když jsme
došli zpátky na nádraží, vyzvedli jsme si batohy a z autobusového nádraží jsme
odjeli k hotelu Vyhlídka.
Tam jsme se ubytovali a měli jsme do večeře volno. Většina z nás byla
buď venku, nebo na návštěvě v jiném pokoji. Na večeři jsme dostali špagety,
ale ty skoro nikomu nechutnaly. Měli jsme večerku v 22:00, takže do té doby
jsme se ještě navštěvovali na pokojích a povídali si, hráli hry nebo měli jinou
zábavu. Po večerce ještě většina z nás spát nešla, i když jsme měli další den
brzo vstávat. Ráno se proto nikomu vstávat nechtělo, ale museli jsme.
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Po snídani (vánočka s máslem) jsme si vyzvedli obědové balíčky
a vyrazili jsme do Jeskyně Blanických rytířů. Po cestě nám začalo pršet, ale
naštěstí brzo přestalo. Před jeskyní jsme si poslechli zajímavý výklad
o historii jeskyně a potom jsme si ji šli prohlédnout. Zajímavostí jeskyně
byly sochy, ale většinu z nás zajímali víc netopýři, kteří byli všude.
Venku nás pak zaskočil silný déšť, a tak jsme se šli schovat
do restaurace, kde z nás byli moc nadšení… Dostali jsme čaj a poté jsme
počkali na autobus do Boskovic, kde jsme si prohlédli památky, a poté
jsme konečně měli na náměstí vytoužený rozchod. Někdo šel do cukrárny,
jiný do bistra, supermarketu nebo do drogerie. Bylo dost vtipné, že byli
všichni místní krásně oblečení a my jsme byli celí špinaví a v teplákách.
K večeru jsme se vrátili zpátky do hotelu. Před večeří jsme šli na dětské
hřiště, na kterém si hráli druháci z jiné školy, kteří byli také na hotelu
ubytovaní. Na večeři byl guláš a zase skoro nikomu nechutnalo.
Další den jsme mohli naštěstí spát déle, takže jsme byli vzhůru déle.
Na snídani byly párky. Poté jsme se šli sbalit a dali si batohy
do společenské místnosti. Bylo škaredě a chvilkami pršelo, přesto jsme šli
na rozhlednu Podvrší u Veselice. Vystoupali jsme nahoru a koukli jsme se
kolem, někdo si koupil nějaké ty suvenýry a šli jsme zpátky na hotel
vyzvednout si batohy a už jsme se vraceli domů do Střelic. Nechápu, proč
jsme byli na školním výletě už v dubnu, ale zase jsme byli „originální“.
Sabina Urbánková, 7.A
ŠKOLNÍ REVUE XII/4
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OSMÁCI A JEJICH
PROPADÁNÍ
Ve středu 2. května 2017 se obě osmé třídy jely podívat do jeskyní
v Moravském krasu a přiučit se něco nového v oboru přírodovědném.
Po cestě vlakem i autobusem následovala dlouhá túra po okolí. Ochutnávali
jsme jedlé rostlinky, hráli hry, zkoumali díry v zemi a vymýšleli různé teorie
o tom, jak vznikly. Po pár kilometrech jsme došli do Rudice a sestoupili
do pískovny, kde jsme rozbíjeli kameny a hledali v nich polodrahokamy.
Snad všichni jsme se upatlali od bláta a vypotřebovali jsme na očistu
všechny kapesníky, které jsme měli momentálně u sebe.
Potom jsme se po lesních a polních cestách dostali k ponoru potoka
v Rudickém propadání a vlezli jsme do malé jeskyňky, kde jsme se rozdělili
na dvě skupinky. Jedna, ta menší, vlezla úzkým otvorem dál do jeskyně a ta
druhá šla naproti na louku na svačinu a prohlédnout si skalní útvar Kolíbky.
Tady se se pár statečných jedinců vysoukalo komínem na vrchol skály
a zase zpátky. Pak jsme se váleli v trávě a čekali jsme na druhou skupinku.
Když jsme se opět sešli, vydali jsme se na autobus a vyrazili jsme domů.
Exkurze byla velice náročná kvůli různému přesedání a občasnému dešti,
ale nakonec to všichni zvládli a vyklubal se z toho povedený výlet.
Simona Švestková, 8.A
Foto: Vlasta Sokolová
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8. B A PRAHA STOLETÍ
PÁRY I BENZÍNU
Naše cesta do Prahy začala ráno 9. května 2017 na dolním vlakovém
nástupišti ve Střelicích. Ze Střelic jsme jeli do Brna, kde jsme se odebrali na
nástupiště žlutých autobusů. Odtud jsme kolem 7. hodiny vyjeli směr Praha.
Příjezd do Prahy se neobešel bez zpoždění, ale pro nás to nebylo zas tak
důležité. V klidu jsme se dopravili k Národnímu technickému muzeu, kde
naše cesta Prahou „století páry i benzínu“ začala.
Před úprkem mezi exponáty nás paní učitelka Sokolová zastavila,
rozdala nám pracovní listy, a tak se postarala o „všeobecnou radost“.
Většina vytvořených skupin začala svoje pátrání svačinou od maminky,
obohacenou i o potraviny z jídelních automatů. V průběhu prohlídky každý
splnil uložené úkoly a pak se mohl těšit na přislíbenou jedničku. Po opuštění
muzea se všichni shodli na tom, že to bylo docela fajn.
Před návštěvou Národního divadla jsme měli dost času, a tak nám paní
učitelky daly rozchod. Většina třídy vyrazila dokoupit zásoby do nedalekého
Alberta a po rozchodu jsme vyrazili k Národnímu divadlu. Podívali jsme se
na Vltavu z mostu u divadla a udělali nějaké ty fotky.

6

ŠKOLNÍ REVUE XII/4

BYLO NEBYLO

Po vstupu do divadla nás čekala spousta schodů nahoru i dolů. Nejdříve
jsme vystoupali na balkón, kde bylo možno pozorovat sousoší Trigy a sochy
devíti Múz. Poté se naše skupina odebrala do sklepa. Tady jsou uloženy
základní kameny, které sem byly dovezeny z historicky významných míst naší
země, a také tu je jeden od krajanů dokonce až z Ameriky. Nakonec jsme si
prohlédli některé další prostory divadla, včetně hlediště v přízemí i balkóny.
Posledním cílem naší výpravy bylo Václavské náměstí, kde jsme měli
dlouhý rozchod. Většina lidí zamířila okamžitě do KFC, McDonaldu nebo
Starbucksu.
Jen naše trojčlenná skupinka se přesunula do knihkupectví, kde jsme
strávili celý rozchod, protože tam nabízeli opravdu velký sortiment knih.
Nakonec jsme se sešli u sochy sv. Václava na koni a vydali se domů.
Myslím, že letošní exkurze do Prahy byla skvělá a že jsme si ji všichni
užili.
Ondřej Chytrý, 8.B, foto: Vlasta Sokolová
ŠKOLNÍ REVUE XII/4
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EXKURZE DEVÁŤÁKŮ
DO OSVĚTIMI
Jako každý předchozí rok jsme se i my, letošní deváťáci, vypravili
do nacistického koncentračního tábora v Osvětimi podívat se, jak krutý tam
byl každodenní život vězňů.
Vyjeli jsme v úterý 16. května 2017 autobusem od školy. Čtyřhodinová
cesta tam (a nakonec i zpět), které jsme se tak báli, utekla jako voda. A když
jsme přijeli do Osvětimi, prostředí na nás ihned silně zapůsobilo: tam, kde
jsme zrovna stáli, tam před lety ležela mrtvá těla zubožených a týraných
lidí.
O fungování tábora nám česky vyprávěla polská průvodkyně, celým
táborem nás sice provést nemohla, ale ukázala nám toho dost, abychom si
představili hrůzy tohoto místa v minulém století. Viděli jsme například
budovy, kde vězni bydleli, zeď smrti, plynovou komoru, „umývárny
a záchody“, vyslechli jsme si příběhy některých lidí a nakonec jsme položili
kytku na český pomník a zapálili svíčku na památku obětí z naší země.
Dozvěděli jsme se spoustu smutných, ale zajímavých věcí. A také to, že
máme chránit mír, aby se už nikdy neopakovaly národní tragédie,
ke kterým docházelo za druhé světové války.
Terezie Vašulínová, Kristýna Jahodová a Markéta Prudilová z 9.B
Foto: Aleš Kadlec
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Rozdělování vězňů po příjezdu do tábora.

Plechovky od otravného plynu.

Domy pro vězně v táboře Březinka, na palandách jich spalo ve třech patrech 6-9.
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ZÁJEZD PRO MALÉ I VELKÉ
V sobotu 13. května 2017 se uskutečnil zájezd do Slatiňan. Ráno byl
v 8:00 sraz u školy a pak 40 výletníků nasedlo do autobusu a jelo se. Cesta
trvala asi dvě hodiny a během cesty nám paní učitelka Sázavská vyprávěla
zajímavosti o místech, která navštívíme.
Prvním naším cílem byl zámek Slatiňany, kde jsme měli prohlídku.
Zámek je krásný jak zvenku, tak i zevnitř. Dozvěděli jsme se, že
nejvýznamnějším majitelem tohoto zámku byl František Josef Auersperg,
který nechal zámek bohatě vybavit a zmodernizovat, takže nechyběly ani
toalety. K zámku patří velký anglický park. Hlouběji v parku se nachází
hospodářství, které nechal majitel postavit pro své děti tak, aby se mohly
starat každý o svoje hospodářství a pěstovat plodiny, které mohly prodávat
na trhu.
Prošli jsme si parkem a došli jsme ke Švýcárně. Ve Švýcárně dřív spávalo
služebnictvo. Nyní si můžete vevnitř prohlédnout největšího plyšového koně,
který má velikost skutečného koně, a posadit se na něj, dále si můžete
osedlat koně, bohužel ne živého, a projet se ve voze s koňmi ovládanými
přes televizi.
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Paní učitelka nám vyprávěla pověst o Švýcárně. V dávných dobách
byla zásobárnou jídla pro zámek. Sloužil zde i Francek. Byl sice pracovitý,
ale kradl. Při lupu mu pomáhal velký černý kocour, který se naježil, vycenil
zuby a začal mňoukat, když by ho mohl někdo polapit. Dlouho nikdo
na Francka nepřišel, až jednou bylo velké horko, kocour usnul a spadla klec.
Francka vyhnali, ale kocoura si nechali. Od té doby se nic neztratilo.
Posledním obyvatelem Švýcárny byl podivín, který vypadal jako
chudák, ale říkalo se, že ukrývá velké bohatství. Po jeho smrti začali lidé
poklad hledat a Švýcárna měla namále. Naštěstí se znovu ozvalo ďábelské
mňoukání. Nikdo nechápal, jak může kocour žít tak dlouho, ale měl
dobrého veterináře Jeníka, který nechal vše opravit a Švýcárna stojí dál…
Po prohlídce Švýcárny jsme se vydali směrem ke Kočičímu hrádku. Jde
o malou stavbu, která sloužila na hraní panským dětem. Dále jsme se šli
podívat ke koním. Byli krásní, měli černou barvu a spoustu hříbat.
Po rozjímání a kochání se u koní jsme se šli projít do stájí starokladrubských
vraníků. Nakonec jsme si prohlédli staré kočáry, ve kterých se vozili
Auerspergové. Poté jsme se přesunuli k autobusu a jeli jsme domů. Výlet se
mi moc líbil a jsem ráda, že jsem mohla jet.
Nela Ulbrichová, 6.tř., foto: školní web
ŠKOLNÍ REVUE XII/4
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ŽÁCI HRÁLI ŽÁKŮM
Ve středu 17. května 2017 se konal koncert ZUŠ pro žáky ZŠ Střelice
a já tam účinkoval, a to dokonce hned s několika soubory. Den probíhal
tak, že první hodinu se ještě všichni žáci učili, ale na začátku druhé se šli
účinkující chystat do tělocvičny, kde se koncert od třetí hodiny odehrával.
Myslím, že se docela povedl, a to nejen z hlediska občerstvení
v kuchyňce. Většinou to bývá tak, že po vystoupení si spolužáci říkají:
„Hurá, už to skončilo, my jsme se ulili z hodiny a nemuseli se učit.“
Tentokrát měl ale koncert docela úspěch a to potěšilo.
V. Novotný, 7. A
Foto: Aleš Kadlec
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PÁŤÁCI A PRINCEZNY
NA VDÁVÁNÍ
V pátek 19. května 2017 jsme se třídou vyrazili do divadla. Po první hodině
jsme došli na autobus na zastávku u sokolovny. Přepravil nás do Brna
do Králova Pole, kde se divadlo nachází. Představení se jmenovalo Tři princezny
na vdávání a trvalo zhruba dvě hodiny. Divadlo si připravily děti ze ZUŠ z Brna
a bylo moc hezké. Po představení jsme chvíli čekali na autobus a pak rovnou do
Střelic. Ve Střelicích hurá na oběd a šup šup domů.
Jan Karafiát, 5.tř.

SOUBOJ O KOMETU
Dne 22. května 2017 se uskutečnila bitva mezi třídami 7.A a 7.B, jež měla
rozhodnout o tom, která z nich se 9. června zapojí do ekologické akce a půjde
s hokejisty brněnské Komety sbírat do přírody odpadky. Vyhrát měla ta třída,
která svou učebnu lépe vyzdobí. Někteří to vzali opravdu vážně, takže výzdoba
byla u obou tříd krásná a navíc obě třídy měly něco, co bylo unikátní - 7.A
vyrobila prezentaci na téma Komety Brno a 7.B zazpívala hymnu a vymyslela
pokřik. Nakonec porota, složená z pana učitele Beneše a pana učitele Kadlece,
pasovala na vítěze 7.B, i když to prý bylo velice těžké rozseknout.
Daniel Krajíček, 7.B

ALETICKÝ ČTYŘBOJ
Žákyně z osmých a devátých tříd školy se zúčastnily atletického čtyřboje,
který se konal 24. května 2017 v Tišnově. Všechny závodnice musely
absolvovat běh na 60 m a 800 m, pak měly na výběr mezi skokem do výšky,
nebo do dálky a vrhem koulí, nebo kriketovým míčkem. Závodů se zúčastnilo
šest škol a naše družstvo ve složení Nikola Vláčilová, Kristýna Jahodová,
Viktorie Kalovská, Kateřina Pechová a Simona Švestková obsadilo 3. místo. Byli
jsme rády, že jsme se umístily na stupínku a vyhrály pohár. Děkujeme paní
učitelce Yvoně Hájkové za podporu, kterou nám dodávala během závodu.
Viktorie Kalovská, 9.A a Kristýna Jahodová, 9.B
ŠKOLNÍ REVUE XII/4
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DEVÁŤÁCI A OSMÁCI
NA KOLECH I NA LODÍCH

28. května – 2. června 2017
Letos se na kurz přihlásilo více lidí než obvykle. Hned jak jsme dorazili,
ucítili jsme štípání komárů, kteří nás pak neopouštěli celý týden. Naštěstí
to ale byl jediný větší problém. Pak už nás čekaly jen hezké chvíle.
Už v neděli po příjezdu jsme si vyzkoušeli lodě i kola a prošli jsme
základním proškolením, jak na to na vodě i na silnici. V pondělí už jsme
vyrazili na dvacetikilometrovou cestu na lodích. Bylo to náročné
na pádlování, ale povídáním, zpíváním, shazováním se do vody nebo
cákáním jsme si cestu zpříjemnili.
V úterý jsme pro změnu vyrazili na kola, rozděleni do tří skupin, ale se
stejným cílem – Třeboň. Ve vedru se nejelo moc dobře, ale cíl i zpáteční
koupání stály za to. Večer jsme si zatancovali na diskotéce.
Ve středu jsme opět vyrazili na vodu. Jeli jsme stejnou cestu jako
v pondělí, ale kratší – jedenáct kilometrů. Po cestě jsme se bavili stejně
jako předtím a v cíli nás čekal závod, kdy se během jízdy prohazovali háčci
se zadáky.
Předposlední den jsme se vydali na kolech na zámek Červená Lhota,
kde jsme měli i prohlídku. A večer přišlo rozloučení s kurzem u táboráku.
Zazpívali jsme si, popovídali a vzpomínali na krásné dny celého týdne.
Terezie Vašulínová a Markéta Prudilová z 9.B, foto: Aleš Kadlec
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ŠESŤÁCI V ARCHEOPARKU
V pátek 2. června 2017 jsme jeli s paní učitelkou Sázavskou a s paní
ředitelkou na dějepisnou exkurzi do Archeoparku v Pavlově. Od školy jsme
vyjížděli autobusem kolem 8. hodiny a cesta nám trvala asi hodinu. Když
jsme přijeli na místo, dostali jsme pracovní listy na vyplnění první strany.
Až jsme to měli hotové, vešli jsme do budovy, kde se nás ujala paní
průvodkyně. Jako první nám v promítárně pustila film o pravěku, přesněji
řečeno o pravěku v místech, kde jsme právě byli. Pak jsme se přesunuli dále
do muzea, kde jsme si prohlédli zajímavosti, které v muzeu mají, například
hrob tří lidí, různé sošky, skládky kostí atd.
Jak skončilo vypravování paní průvodkyně, tak nám paní učitelka ještě
něco dodala a řekla nám, co máme dále dělat. Vyplňovali jsme druhou
stranu pracovního listu s pomocí informací, které jsme si museli vyhledat
například v knihovně. Po splnění úkolů jsme se před Archeoparkem vyfotili
a šli jsme se projít k přehradě Nové Mlýny. Tam jsme si koupili zmrzlinu,
chvíli si povídali a pak se přesunuli zpátky k autobusu. Cestou zpět jsme se
dívali na televize a z okna. U školy jsme byli asi ve 13 hodin a šli domů.
Všem se tento výlet moc líbil.
Anna Rychnovská, 6.tř.
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PÁŤÁCI V ZÁMEČKU
HODONÍN
V pondělí 5. června 2017 jsme v 8:15 vyrazili na
naši poslední školu v přírodě do Zámečku v Hodoníně
u Kunštátu. Na místo jsme dorazili zhruba v 9:30 a
pomáhali jsme druhákům s kufry, pak jsme se teprve
nastěhovali my. Holky se ubytovaly ve 4. patře a my
kluci jsme se usídlili o patro níž. Na pokojích jsme byli
po dvou, nebo po třech.
Po ubytování a obědě jsme se sešli v altánku, kde jsme po týmech
luštili téma školy v přírodě. A dozvěděli jsme se, že budeme cestovat
kolem světa. Vytvořili jsme si cestovní pasy a cestovní deníky. Poté jsme
se koupali v přírodním jezírku. Když se přiblížil večer, šli jsme na večeři
a po ní jsme na hřišti hráli míčové hry. Pak jsme šli spát.
Druhý den byl budíček v 8:00. Po snídani jsme měli soutěže,
například jsme stavěli domečky pro divochy. Jak jsme se vrátili, tak byl
oběd. Po poledním klidu jsme se šli koupat a po koupání jsme luštili
tajnou zprávu a vyráběli jsme taštičky. Po večeři se hrál kufr a šlo se spát.
Další den jsme vstávali ve stejnou dobu a dopoledne jsme dělali
papírové tygry, se kterými jsme další den soutěžili. Po obědě a klidu jsme
šli na hřiště, ale začalo pršet, a tak jsme se rychle museli vrátit na hotel.
Po dešti jsme se vypravili do obchodu, který jsme pěkně vybrakovali. Ono
když přijde asi třicet dětí do miniobchodu, tak se není čemu divit. Večer
po večeři jsme si hráli na hřišti nebo jsme se dívali na film. Pak ještě měly
holky party a potom jsme už ale museli jít spát.
Čtvrtý den jsme hráli od snídaně do oběda venku hry, po klidu jsme
se koupali a soutěžili v týmech. Před večeří jsme pomohli druhákům
sbalit kufry a šli jsme spát. Teda to jsme si aspoň mysleli, ale o půl desáté
pro nás přišla paní učitelka, že se jdeme podívat na měsíc. A z měsíce se
vyklubala stezka odvahy, až po ní byla opravdová večerka.
Poslední den, v pátek, jsme po snídani šli pomoct druhákům s kufry.
Pak jsme se koupali v jezírku až do oběda. Po obědě jsme jen hráli hry na
souši a čekali jsme na odjezd. Do Střelic jsme dojeli kolem půl čtvrté
a mohli jsme už jen začít vzpomínat na úžasnou poslední školu v přírodě.
Adéla Bartoňková, Matouš Barták a Jan Karafiát z 5. třídy
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DĚTSKÝ DEN Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
V pondělí 5. června 2017 proběhla na školním hřišti oslava Dne dětí.
Program odstartovalo tradiční klání mezi třídami - štafety a přetahování
lanem. Další část dopoledne soutěžila smíšená vylosovaná družstva v
desetiboji na téma Z pohádky do pohádky. Co lepšího si přát tento den než
plout se Sindibádem, navlékat korále pro princeznu Zlatovlásku, udržet
rovnováhu na koloběžce královny Koloběžky, proletět se na koštěti, střílet na
ptáka Ohniváka nebo přebírat semínka u čínské Popelky. Disciplíny prověřily
obratnost, zručnost i přemýšlení a především pobavily žáky a učitele.
Vlasta Sokolová
Foto: Aleš Kadlec

ŠKOLNÍ REVUE XII/4

19

BYLO NEBYLO

20

ŠKOLNÍ REVUE XII/4

BYLO NEBYLO

EKO DEN S KOMETOU
Třídy 7.B a 8.B se 9. června 2017 za naši školu zúčastnily akce Komety
Brno, zaměřené na podporu ekologické výchovy mládeže. Žáci šmejdili v lesích
kolem Tišnova a soutěžili s ostatními školami v množství nasbíraných odpadků.
Hlavním cílem ovšem bylo vyčistit určený kus lesa.
Holky i kluci se snažili, co mohli, ale ani těžký kus starého linolea jim na
stupně vítězů nepomohl – s 90 kilogramy odpadků skončili na 4.místě.
Následovala autogramiáda hráčů a vydařené dopoledne pak završilo
závěrečné společné foto.
Vlasta Sokolová
Foto: Aleš Kadlec
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EXKURZE, KTERÁ MÁLEM
NEBYLA
Dějepisná exkurze sedmých tříd za poznáváním středověkých památek
v Praze se tentokrát málem nekonala, jelikož se špatně hledal termín, který
by vyhovoval většině zájemců, a také se s přibývajícími výlukami na dráze
komplikovala doprava. Ale nakonec vše dobře dopadlo a mohli jsme 12.
června 2017 vyrazit.
Sraz byl v 6 hodin ráno, což bylo sice brzo, ale jinak bychom náš
program nestíhali. V 6:15 jsme tedy vyjeli vlakem ze Střelic a v Brně přesedli
na moc pěkný žlutý autobus Student Agency, kde jsme měli před sebou malé
televizky. Kdo se nedíval na filmy, mohl se připojit na Wi-Fi v mobilu nebo se
prostě jen bavit se spolužáky.
Když jsme přijeli do Prahy, tak jsme se nejdříve svezli metrem až pod
Pražský hrad a došli k Letohrádku královny Anny. Potom jsme sešli po úzké
pěšině do Jeleního příkopu a prolezli jsme tunelem až k zadnímu vchodu do
Hradu, kde jsme sledovali střídání stráží.
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Po něm jsme se vydali do chrámu sv. Víta, pokochali jsme se jeho
krásou a šli jsme dál k nádhernému Vladislavskému sálu, kam se prý kdysi
vešlo 130 jezdců na koních. Později jsme navštívili baziliku sv. Jiří a Zlatou
uličku, která byla vážně krásná a zachovalá. Poté jsme si v Rožmberském
paláci prohlédli kopie korunovačních klenotů a posvačili jsme v nádherné
zahradě u Valdštejnského paláce, který kdysi patřil slavnému šlechtici
Albrechtu z Valdštejna.
Přes Karlův most jsme přešli do další části Prahy za řekou. Prohlédli
jsme si Staroměstské náměstí s orlojem, který bohužel právě rekonstruují,
a tak jsme vynechali jeho bimbání a přesunuli jsme se na Václavák, kde
jsme dostali rozchod.
Sraz jsme měli u sochy sv. Václava a tam některé z nás čekalo
překvapení – potkali jsme jednoho známého youtubera a nadšení
některých (zvláště holek) neznalo mezí. Vyfotili se s ním a byla to pro ně po
všech těch zážitcích jakási třešnička na dortu. Potom jsme se odebrali
k nádraží a jeli domů. Z tohoto výletu jsme si odnesli spoustu krásných
zážitků.
Eliška Sázavská a Daniel Krajíček, 7.B
Foto: Aleš Kadlec
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POSLEDNÍ ŠKOLNÍ VÝLET 9.A
Ve středu 14. června 2017 jsme v sedm hodin měli sraz na vlakovém
nádraží Střelice, odkud jsme vyrazili do Vranova nad Dyjí. Cestou jsme
několikrát přestupovali. Po příjezdu jsme se ubytovali a vyrazili na místní
zámek, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Po návratu ze zámku jsme si
s pomocí paní učitelky Yvony Hájkové uvařili večeři.
Druhý den jsme vyrazili na túru asi dvacet čtyři kilometrů dlouhou.
Navštívili jsme obec Čížov, kde zůstalo oplocení z doby komunismu, a pak
jsme přešli za hranice do Rakouska. Cesta byla namáhavá, ale všichni ji
v dobré náladě zvládli. Večer jsme měli táborák, u kterého jsme vzpomínali
na příhody ze školy a vymýšleli scénky na konec školního roku.
Třetí a zároveň poslední den jsme se šli koupat na Vranovskou
přehradu. Kde jsme strávili asi dvě hodiny. Po vykoupání jsme si dali
v bufetu oběd a vyrazili na cestu zpátky do Střelic, kam jsme dojeli v sedm
hodin večer. Podle mého názoru byl tohle nejlepší výlet, který jsme s naší
třídou prožila.
Viktorie Kalovská, 9.A
Foto: Aleš Kadlec
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SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
Odměňování sportovců,

nadějných vědců i redaktorů.

Vystoupení deváťáků.
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Dojemné loučení prvňáčků a jejich patronů.
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TAHÁK DO DĚJÁKU

FRANTIŠEK PALACKÝ
Dobrý den, čeští vlastenci. Jmenuji se František
Palacký a většina z vás mě zná pouze z portrétu na
tisícovce, ale já vám teď předvedu, že jsem byl
důležitou postavou našeho národa a že si zasloužím na
ní být.
Narodil jsem se roku 1798 v Hodslavicích na
východní Moravě v protestanské rodině. Můj otec byl
učitel a velký vlastenec
Od mých 6 let mě učil čtení, psaní a všemu, co jsem později v životě
potřeboval. Kvůli jazykovému nadání mě rodiče poslali na významnou
školu do Kunvaldu (dnešní Kunín).
Kvůli napoleonským válkám jsem odjel roku 1812 studovat na
Slovensko a po dokončení studia jsem roku 1816 přesídlil do Vídně, kde
jsem se stal vychovatelem dětí v uherských šlechtických rodech.
Přitom jsem se též dál sebevzdělával a uměl jsem 11 jazyků. Zajímala
mě i historie, a tak jsem shromažďoval historické poznatky, které jsem
později využil při psaní svých děl. Též jsem překládal do češtiny knihy
z cizích jazyků a to mně vydělalo dostatek peněz, abych mohl pokračovat
i ve své vlastní tvorbě.
Později jsem se seznámil s českými vlastenci Josefem Dobrovským
a Josefem Jungmannem, s nimiž jsem navázal úspěšnou spolupráci.
Roku 1827 jsem potkal nádhernou ženu Terezii Měchurovou,
zamilovali jsme se do sebe a na konci téhož roku jsme se vzali. Narodily
se nám dvě děti a manželství nám vydrželo až do roku 1860, kdy zemřela.
Díky psaní do novin jsem se začal zajímat o politiku. Stal jsem se
zástupcem na sněmu českých stavů, a když byli po revoluci v roce 1848
čeští politikové pronásledováni tajnou policií, stáhl jsem se do ústraní,
věnoval se vědecké práci a psal jsem dál své knihy, ale většinu jsem jich
bohužel nedokončil, to je případ i mého největšího díla Dějiny národu
českého v Čechách i na Moravě, které jsem z obavy před rakouskou
cenzurou dovedl jen do roku 1526.
Zemřel jsem 26. května 1876. Mnozí mě kvůli mému přínosu české
literatuře a dějinám a boji za práva českého národa nazývají Otcem
národa.
Daniel Krajíček, 7.B
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VÝTVARNÝ KOUTEK

MALOVALI JSME
ZVÍŘÁTKA…
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VÝTVARNÝ KOUTEK

ABSTRAKTNÍ KOLÁŽE

I MANDALY
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CO NÁS ČEKÁ NA PODZIM?
NAŠE ŠKOLA BY MĚLA BÝT
V TELEVIZI!

