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ŠKOLNÍ REVUE OPĚT USPĚLA
V SOUTĚŽI ČASOPISŮ

V pátek 22. listopadu 2019 odjelo
pět redaktorů Školní revue do Brna
na vyhlášení výsledků soutěže Školní
časopis roku 2019.
Setkání redakcí z celé republiky se
konalo na Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity jako součást
Multimediálního dne a pro účastníky
byl připraven zajímavý program.
Své produkty zde představovaly
firmy pohybující se v mediálním
prostředí – Česká tisková kancelář,
Česká
televize,
Český
rozhlas,
Radiožurnál a další. Naši redaktoři se
formou her mohli seznámit s tím, jak
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fungují, a zúčastnit se pro ně
připravených workshopů.
Vyhlášení vítězů soutěže přišlo až
na konci akce a střelická Školní revue
se umístila na 1. místě v kategorii
Grafika a na 10. místě v hlavní
kategorii Časopis roku 2019.
Plni
zážitků,
s
novými
inspirativními nápady a spokojení
s celkovým úspěchem se redaktoři
vrátili do Střelic, aby pokračovali
v práci na dalších číslech Školní revue.
Jedno z nich si právě můžete přečíst.
Mgr. Vlasta Sokolová
Foto: Vlasta Sokolová, facebook.com

1

BYLO NEBYLO

PROHLÍDKA STUDIA TELEVIZE TV MUNI
Do Brna jsme jeli vlakem v 7.55,
od nádraží jsme popojeli „šalinou“
na Joštovu ulici a poprvé zavítali
na Masarykovu univerzitu. Vyhlašování
výsledků soutěže časopisů se zde
konaly již potřetí, ale v minulých letech
jsme se kvůli tomu, že k nám nedorazil
e-mail s pozvánkou, nezúčastnili. I paní
učitelka bya zvědavá, jak to tu probíhá.
Nejprve jsme se u vchodu zapsali
do evidence, vyfasovali bagetku
na svačinku a vystoupali do nejvyššího
patra, kde se v posluchárně konalo
setkání redakcí z celé České republiky.
Byli jsme přivítáni a seznámeni
s programem. Pak se všichni redaktoři
rozprchli po fakultě, někteří šli na
workshopy, jiní se vmísili mezi početné
2

davy návštěvníků Multimediálního
dne, který probíhal v celé budově.
My jsme se nenápadně pokusili
nahlédnout do reportážní místnosti
univerzitní televize TV Muni, našeho
nenápadného počínání si všiml místní
student, který nám následně ukázal
i nahrávací studio a místní střižnu. Pro
ty, kteří neví, kde se dá sledovat TV
Muni, tak je to televize, kterou můžete
najít na youtube, kde vysílají aktuální
zprávy, reportáže a rozhovory na různá
témata.
Prohlídka se nám moc líbila a
musím říct, že tato televize má velmi
kvalitní vybavení a vybírá si originální
témata.
Matouš Barták, 8.B
ŠKOLNÍ REVUE XV/2
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DÝŇOVÁ SLAVNOST
V pátek 1. listopadu jsme se sešli na dvoře restaurace U Trnků, známější pod
jménem Růžovka. Donesli jsme sem vyřezané dýně a s úsměvem nás přivítaly
naše paní vychovatelky, učitelky a další hodní lidé. Dostali jsme ouška ze svítících
náramků, špekáčky na opečení a teplý čaj. Při opékání špekáčků na ohni nám
hezky hráli na kytaru a u toho zpívali. V osm hodin jsme přenesli dýně k obecnímu
úřadu, kde zůstaly delší dobu. Tyto dýně pak chodili střeličtí občané zapalovat
každý večer ještě několik týdnů po dýňové slavnosti.
Adéla Škárková, 6.B

9.B NA ÚŘADU PRÁCE
Dne 19. listopadu se třída 9.B
sešla v 7.55 na autobusové zastávce
u sokolovny. Spolu s paní ředitelkou
jsme se autobusem přepravili na
Osovou ve Starém Lískovci a odtud
dále tramvají k úřadu práce
na Šujanově náměstí v centru Brna.
U vchodu si nás vyzvedla
pracovnice, která nás odvedla do
místnosti, kde jsme si posedali na židle
ŠKOLNÍ REVUE XV/2

rozmístěné do půlkruhu, a říkala nám,
co všechno se u nich dělá a co tam
dělá zrovna ona. Má na starosti
přednášky pro školy a pro lidi, kteří
hledají práci. Povídala nám hlavně
o školách, na které bychom mohli
nastoupit, a o profesích, které bychom
pak mohli vykonávat.
Po přednášce jsme měli asi
patnáctiminutovou přestávku, během
3
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níž jsme se mohli nasvačit a vybrat si
tři papíry s profesemi, které nás
nejvíce lákají. Na papíru byla nastíněna
náplň práce a vzdělání, které je
k tomuto povolání potřeba, uplatnění
na trhu práce a příbuzná povolání.
Po přestávce jsme si udělali
kariérní test, který nám měl prozradit,
jestli se více hodíme k práci s lidmi,
zvířaty, nebo spíše s technikou. Byla
tam ještě druhá místnost, kde měli
podrobnější popis každého povolání

i se školami, které k němu připravují.
Byly tam informační letáčky různých
středních škol, učilišť a gymnázií.
Někomu návštěva úřadu práce
s výběrem budoucího povolání a
střední školy pomohla, jinému naopak
rozšířením okruhu zajímavých profesí
rozhodování spíše zkomplikovala, ale
celkově ji hodnotím pozitivně.
Hodně zdaru při volbě školy,
deváťáci.
Jana Nosová, 9.B

PŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ

V úterý 26. listopadu měli žáci 7.B
a 7.A přednášku o dospívání, holky
zvlášť, kluci zvlášť. Nevím, co měly
holky, mohu napsat pouze o té naší.

Ze začátku nám paní lektorka
vykládala o tom, že puberta začíná
kolem jedenáctého roku a končí kolem
šestnácti let.
Bavili jsme se o přenosných
pohlavních nemocech a povídala nám,
co máme dělat, abychom ty nemoci
nechytili. Mluvila také o jiných
problémech v době dospívání, třeba
jak reagovat na to, když nám rodiče
poručí třeba vysávat nebo uklízet.
Některým z nás přišla legrační, ale
pro leckoho byla i přínosná.
Jakub Krištof, 7.B, obr.: zskarlacapka.cz

VÁNOČNÍ DÍLNY
Vánoční díly se tentokrát konaly v sobotu 30. listopadu 2019. Začínaly
v devět hodin, vstupné bylo 200 korun za jednu „vyrábějící“ osobu. U vchodu
do školy jsme dostali sladkosti a žetonek na párek v rohlíku a na čaj nebo punč.
Vyráběli jsme gelové i voskové svíčky, věnečky se sněhulákem, taštičky
i tašky, přáníčka, čelenky se sobíma ušima, malé kominíčky, sobíky nebo
koledníčky, barevné kočičky, baněčky a různé ozdoby. Tradičně velký zájem byl
o pečení vánoček ve školní jídelně. Dílničky byly velmi zábavné a moc se mi líbily.
Jolana Švarcová, 6.A, foto: Aleš Kadlec
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KDYŽ SE ČERTI ČERTÍ
Ve čtvrtek 5. prosince se naše škola otřásala řinčením řetězů, dusotem
čertovských kopyt a úpěním hříšníků. Tento rachot občas vystřídal uklidňující hlas
štědrého Mikuláše a šum andělských křídel. To jako každý rok si další devátý
ročník užíval svého privilegia rozdat ve škole mikulášskou nadílku.
Nevím jak jinde, ale u mě ve třídě to probíhalo takto. Den začal jako
normálně jako každý jiný, ale potom se z chodby začaly ozývat zvuky řetězů, jak
čerti s anděly a Mikulášem chodili po škole ze třídy do třídy.
Když nastala třetí hodina, rozhodli se přijít i k nám. Odvedli ty zlobivé
na chodbu a ostatní aspoň pomalovali černou a červenou barvou a některé
přinutili zazpívat básničku.
A ti za dveřmi? Ty nastrkali do pytlů a… nakonec je jako každý rok nechali
„zaklikovat“ a vrátili je do třídy.
Tomáš Pazourek, 7.B, foto: Aleš Kadlec

Těch se snad každý leknout musí…

Alou, půjdeš s námi!
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Aáá, tady je zlobivec!

A ty taky, hříšníku!
ŠKOLNÍ REVUE XV/2
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Já už budu hodný!!!

Nééé, já s vámi nechci…

Pan zástupce se vykoupil písničkou v rozhlasu. Paní kuchařky perníčkem k obědu.

9.A
ŠKOLNÍ REVUE XV/2

9.B
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VÝUKOVÝ PROGRAM NA
TÉMA KYBERŠIKANA
Ve čtvrtek 5. listopadu, v den, kdy ve škole řádili čerti, utekla před nimi naše
6.A do Brna. V 8 hodin ráno jsme vyrazili autobusem na výukový program,
zaměřený na kyberšikanu.
Paní, která nás zaměstnávala, byla Slovinka, ale uměla dobře česky. Hráli
jsme různé hry, povídali si, jak se vyhnout kyberšikaně a jak se chovat, když se
nám něco takového stane. Rozdělili jsme se na skupiny a v nich si připravili a
sehráli na toto téma dramatické výstupy před třídou. Bylo to aktivní, zajímavé a
poučné.
O půl dvanácté jsme jeli autobusem zpět do školy na výtečný oběd –
těstovinový salát.
Jolana Švarcová, 6.A

VÁNOČNÍ JARMARK
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
V pátek 13. prosince se večer naše škola
zaplnila dětmi, jejich rodiči, prarodiči a dalšími
návštěvníky, kteří se přišli podívat na rozsvícení
vánočního stromu a nakoupit si na jarmarku, kde
naši žáci prodávali výrobky, na nichž už nějaký
ten čas usilovně pracovali ve škole i doma.
Každá třída si připravila svůj prodejní pult a
nabízela, co vytvořila – ozdoby na stromeček,
svícínky, věnečky, přáníčka, šperky a spoustu
dalších drobností. Nechybělo ani něco
k zakousnutí – cukroví, jednohubky, řízky i párky
v rohlíku. Předvánoční atmosféru zpříjemnila
hudební vystoupení, kouzelnické čáry máry i
vánoční punč, prodávaný v kuchyňce.
8
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Náš stánek byste našli na dolním
patře a prodávali jsme plovoucí svíčky,
přáníčka, šištičky, magnetické kolíčky,
svícínky i jmelí. Dělali jsme napůl
doma, napůl ve škole. Prodalo se skoro
všechno.
Miroslav Audy, 6.A

Letos jsme využili polohy své třídy
u dveří a jako první v ní v historii
jarmarku otevřeli šatnu, kam si
návštěvníci mohli odložit své věci.
Rozdělili jsme si služby tak, abychom
se spravedlivě vystřídali.
Měli jsme stánek dole a prodávali
jsme plno věcí, například svíčky,
zdobené toaletní papíry, sněhuláčky,
andělíčky, cukroví, balzámy na rty a
další. Kluci dělali kouzelnické triky, což
se líbilo nejen dětem, ale i dospělým.
Adéla Škárková a Linda Pernicová, 6.B

ŠKOLNÍ REVUE XV/2

Naše třída nemohla samozřejmě
na jarmarku chybět. Vyráběli jsme
v hodinách výtvarné výchovy s paní
učitelkou Sázavskou.
Náš obchůdek byl dlouhý přes
dvě školní lavice a vlezlo se nám tam
vše, co jsme vyrobili. Na kraji jsme měli
větvičky s papírovými kvítky, vedle
háčkovaná srdce, několik náramků,
muffiny a šnečky z těsta na pizzu.
Všichni, kteří z naší třídy přišli,
prodávali, protože jsme se střídali tak,
aby prodával každý.
Prodali jsme toho hodně, ale
nejlépe šla na odbyt háčkovaná srdce.
Vítek Pelikán, 7.A

Několik týdnů jsme v pracovních
činnostech
vyráběli
dekorativní
předměty, které se měly prodávat na
našem stánku. V pátek 13. prosince
někteří ani nešli domů a dodělávali
nehotové výrobky a chystali náš
prodejní pult. Nabízeli jsme svícínky,
ozdoby na zeď, přáníčka, stojánky na
ubrousky,
věnce
z ořechových
skořápek, směs do vánočního punče a
jiné. Kupující nejvíce zaujala přáníčka,
která dělal Tomáš, a polodrahokamy
určené pro jednotlivá znamení, jež
nasbíral náš spolužák Keito.
Keito Pracný, 7.B
9
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V našem stánku, který se
jmenoval Oholený stromek, jste si
mohli zakoupit ručně vyrobené
svícínky z parafínu, voskové svíčky,
přáníčka, vánočky, perníčky a po
domácku vyrobené krůtí řízky (ty šly na
odbyt nejrychleji).
Dále nakreslila Stela Klevetová
obraz s názvem Mlčenlivá svátost,
který si koupil pan učitel Veselý. Jelikož
jsme prodávali u našeho stánku,
neměli jsme moc času porozhlédnout
se po ostatních, ale na pohled
vypadaly všechny stánky moc pěkně.
Aneta Soukalová a Anna
Sajvadová, 8.A

Naše 8.B si připravila letos stánek
s občerstvením. Patrně to byl stánek
s největší náročností na obsluhu. Ale
to nám vůbec nevadilo. Prodávali jsme
jako o život například párky v rohlíku,
lahodný punč, jednohubky, muffiny a
spoustu dalších věcí.

Největší zájem byl o punč a párky
v rohlíku. Na stánku bylo dost zmatků,
ale 8.B to fyzicky i psychicky zdatně
ustála.
Celou dobu naznačuji, jak se
všechno skvěle prodávalo, ale nakonec
nám toho trochu i zbylo, což nám
nevadilo – postarali jsme se o to sami.
Matouš Barták, 8.B

Letos se jarmarku zúčastnila
téměř celá třída. Začali jsme se scházet
asi dvě hodiny před začátkem akce –
dali jsme se do psaní cenovky,
uspořádali stánek a doladili poslední
detaily. Po celý jarmark panovala
dobrá nálada a neodradilo nás ani to,
že letos naše výrobky nešly tolik
na odbyt.

Mezi
naše
nejoblíbenější
a zároveň nejprodávanější výrobky
patřila ručně vyráběná mýdla, lodičky,
svícínky a pak nějaké dobroty
k zakousnutí. Nakonec se ale podařilo
prodat úplně všechno, co jsme měli
připravené, a náš poslední jarmark
na základce jsme si moc užili.
Anna Rychnovská, 9.A
10
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Další rok utekl jako voda a
s sebou přinesl další vánoční jarmark
Na jarmarku jste mohli u našeho
stánku ochutnat výborné minipizzy,
šneky a tyčinky z listového těsta nebo
muffiny. Celá akce se vydařila a
navodila pěknou vánoční atmosféru.
Nela Ulbrichová, 9.B
Foto.: Aleš Kadlec

NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍ VÍDNĚ
V sobotu 23. listopadu se výprava složená z několika střelických žáků
a občanů vydala na výlet do předvánoční Vídně. Cesta proběhla i přes zdržení
na Mušově rychle a první památkou, kterou jsme navštívili, byla největší barokní
knihovna v Evropě, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Dalším bodem programu byla prohlídka Císařského dvorního divadla
(Burgtheater) a poté jsme navštívili krásné vánoční trhy u Rathausplatzu. Měli
jsme příležitost se projít, pokochat se vánoční výzdobou a koupit si suvenýry či
občerstvení. Nakonec jsme se všichni odebrali k našemu autobusu a jeli domů.
Žaneta Blažejová a Nela Ulbrichová, 7.B

ŠKOLNÍ REVUE XV/2
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9.A V TECHNICKÉM MUZEU
Ve středu 18. prosince jsme se
jako každoročně před Vánocemi
vypravili do Brna na vánoční trhy
a nějaký program navíc. Letos jsme
byli v Technickém muzeu. Nejdříve
jsme si dali po muzeu rozchod a prošli
si téměř všechna patra a vše, co nás
zajímalo. Pak na nás čekala paní
průvodkyně, která pro nás měla
připravenou vědomostní únikovku
v rámci dějepisného opakování – Útěk
přes železnou oponu.

Na začátku jsme se rozdělili
do skupin a společnými silami se snažili
získat
kód
k otevření
trezoru,
ve kterém na nás čekaly slabiky
z našeho vypůjčeného únikového
jména, které jsme měli získat celé,
pokud by se nám podařilo otevřít
všechny další trezory.

Když jsme získali celé jméno, paní
průvodkyně nám rozdala příběhy. Ty
jsme si nahlas přečetli, a poznali tak
osudy jednotlivých osob – jestli se jim
podařilo utéct, či ne, jejich povolání
a hlavně finální osud, pokud přežili.

Příběhy byly vzájemně propletené
a bylo to zajímavé, protože jsme slyšeli
o nějaké události popsané z pohledu
osoby, která se snažila utéct, a četníka
či velitele.
Všechny nás tato hra a celý
program v muzeu moc bavil a pan
učitel nás tím příjemně překvapil.
Na závěr našeho výletu nechyběla
návštěva brněnských vánočních trhů,
kde nám dal pan učitel asi na hodinu
a půl rozchod. Potom už nás čekala
cesta domů.
Anna Rychnovská, 9. A
Foto: Aleš Kadlec
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ADVENTNÍ VÝLET 7.A
Ve čtvrtek 19. prosince jsme po první vyučovací hodině jeli do Brna
na prohlídku chrámu sv. Petra. Když jsme došli na Petrov, přišla za námi paní
průvodkyně a vzala nás dovnitř. V chrámu jsme viděli malý betlém, který vyrobili
bratři Kotrbovi ze Střelic. Po chvíli se na Petrově rozezněly varhany a hrály
opravdu nahlas a krásně. Když nám prohlídka skončila, šli jsme na vánoční trhy,
kde jsme dostali hodinu na nákupy. Když čas vypršel a všichni jsme se sešli
dohromady u divadla Reduta na Zelném trhu, vypravili jsme se na hlavní nádraží
a odjeli jsme zpátky do Střelic.
Theodor Sosík a František Slovák, 7.A, foto: Eva Sázavská

VÝLET 9.B NA ŠPILBERK
Ve čtvrtek 19. prosince se třída 9.B vydala v 7.46 vlakem do Brna, kde byl
naším cílem hrad Špilberk. Prohlídka kasemat trvala asi 45 minut. Paní
průvodkyně nám ukázala celé podzemí a popovídala nám o historii hradu. Říkala,
že se nedochovalo moc věcí, protože to za 2. světové války nacisti všechno
ukradli. V kasematech zůstala jen stará telefonní linka od firmy Siemens. Potom
jsme se přesunuli na trhy, kde jsme měli asi hodinu a půl rozchod na nakoupení
vánočních dárků nebo jídla a pití. Potom jsme jeli vlakem zpět do Střelic, a kdo
chtěl, šel na oběd. Bylo pečené kuře a rýže.
Jana Nosová, 9. B
ŠKOLNÍ REVUE XV/2
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
JINDE STÁVKOVALI, MY JSME SPORTOVALI
Středa 6. listopadu se většině lidem v ČR zapsala jako den, kdy proběhla
stávka učitelů. I když někteří učitelé dávali najevo svůj souhlas se stávkou, na naší
škole probíhala výuka normálně. Jen tělocviky druhého stupně byly jiné než
obvykle. Na tento den k nám totiž byli pozváni trenéři z fitcentra, kteří se věnovali
všem třídám v jejich hodinách TV.
Nás, deváťáky, rozdělili do skupin a dělali jsme různé posilovací cviky,
od dřepů přes stojky až po posilování s míčem. I přesto, že jsme další den sotva
zvedli ruce a vylezli schody, si myslím, že to byla povedená akce.
Nela Ulbrichová, 9.B
Na začátku hodiny se nám představili. Byli tři – Míša, Robin a Martin
a po pořádné rozcvičce nás rozdělili do tří skupin. Míša byla ze Slovenska,
posilovala břišní a stehenní svaly s míči. Robin nám ukazoval, jak máme správně
dělat dřepy, a ve dvojicích jsme drželi dohromady dřevěnou tyč a dělali s ní 10
dřepů. S Martinem to bylo nejlepší, dělali jsme stojky, především o zeď a různé
vychytávky nejen na břišní svaly, ale i na sílu v rukách nebo nohách.
Jolana Švarcová, 6.A

OKRSKOVÉ KOLO VE ŠPLHU
V pátek 15.listopadu se konalo v Ivančicích okrskové kolo ve šplhu. Naši
školu reprezentovalo družstvo složené z žáků šestého (Ela Havlová, Lukáš Liška),
sedmého (Kamila Čundová, Hiwad Hassani), osmého (Žaneta Blažejová, Patrik
Paszkowski) a devátého ročníku (Nela Ulbrichová, Daniel Vališ). Součet našich
časů nás dostal na krásné 2. místo. Také byli vyhlášeni kluk a holka s nejlepším
časem. Nejlepší čas, a to nejen mezi kluky, ale i celkově, měl Dan Vališ.
Nela Ulbrichová, 9.B

KRAJSKÉ FINÁLE VE ŠPLHU
V úterý 27. listopadu se uskutečnilo krajské finále ve šplhu na tyči na Střední
škole polytechnické v Brně. Z našich žáků byla vytvořena čtyři družstva – mladší
žákyně (Kamila Čundová, Ela Havlová, Julie Sázavská), mladší žáci (Jiří Novotný,
Keito Pracný, Hiwad Hassani), starší žákyně (Žaneta Blažejová, Nela Ulbrichová,
Eliška Zadáková), starší žáci (Patrik Paskowszki, Daniel Vališ, Khitab Hassani) a jako
jednotlivec David Brtník. Družstvo starších dívek obsadilo pěkné 4. místo.
Nela Ulbrichová, 9 B
14
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ROZHOVOR S PANÍ
UČITELKOU
ZATLOUKALOVOU
Paní učitelka Monika Zatloukalová
učí na naší škole matematiku a
anglický jazyk. Bydlí v Brně, přesto
jí stojí za to učit na menší
venkovské škole. Pokud je zima,
jezdí autem, v teplejších měsících
na kole, a aby se jí lépe šlapalo,
pořídila si loni elektrokolo. To teď
má pan učitel Kadlec, se kterým
jezdívá, co dělat, aby jí stačil.
Proč jste si vybrala práci učitelky?
Mám mladší sestru a od malička mě
bavilo jí něco vysvětlovat. Vymýšlela
jsem různé hry pro děti a organizovala
soutěže. Nikdy mě ani nenapadlo, že
bych mohla dělat něco jiného než učit.
Proč učíte zrovna anglický jazyk a
matematiku?
Vždy jsem měla ráda hádanky a logické
úkoly, líbilo se mi, že v matematice je
jen jeden správný výsledek, k němuž
se dá dostat různými cestami. Studium
a výuka cizího jazyka zase vyžadují více
kreativity a zapojení jiné části mozku.
Baví mě oba přístupy střídat.
Jaké to bylo, když jste začínala učit?
Ze začátku jsem trávila spoustu času
nad přípravami a divila jsem se, proč
někteří žáci něco nechápou, nebaví je
to anebo prostě jen nedávají pozor.
Dnes už se nedivím ničemu.
ŠKOLNÍ REVUE XV/2

Kde jste učila, než jste přišla k nám?
Učila jsem angličtinu na uměleckém
gymnáziu Pavla Křížkovského v BrněKomíně.
Máte radši britskou, nebo americkou
angličtinu?
Britská angličtina mně zní příjemněji
než ta americká.
Jaké seriály a pohádky jste sledovala
jako malá?
Měla jsem ráda seriál o Arabele, každé
Vánoce jsem se těšila na Mrazíka a na
Tři oříšky pro Popelku, ale ze všeho
nejvíc si mě získal italský dobrodružný
seriál o statečném malajském pirátu
Sandokanovi. Nosila jsem tričko s jeho
fotkou a každý týden netrpělivě
očekávala, až se v televizi ozve znělka:
Tamtím směrem, kterým k ránu se
rozléhá křik kormoránů…
15
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Opisovala jste ve škole?
A kdo neopisoval?
Byla jste někdy obdařena poznámkou,
napomenutím nebo nějakým jiným
kázeňským postihem?
Pár poznámek jsem domů přinesla, ale
to nebylo nic neobvyklého, protože
když jsem chodila do školy, dostávali
jsme poznámky za mnohem menší
prohřešky, než je to běžné dnes.
Jak jste spokojená se svými kolegy
a žáky?
Učitelé jsou ve Střelicích skvělí, jsme
dobrá parta a vždy si vyjdeme vstříc.
Co se týká žáků, zatím jsem nenarazila
na nikoho, s kým bych si vyloženě
„nesedla“, i když občas je dost náročné
některé žáky motivovat k učení.
Je vám líto, když Vaše třída odejde na
střední školy?
Vždy, když se loučíte s někým, s kým
trávíte spoustu času, zanechá to ve vás
určitou stopu. Já jsem měla doposud
štěstí na fajn třídy, a když v devítce
opouštěli naši školu, doufala jsem, že
jsem jim předala maximum a pomohla
jim vydat se správným směrem.
Jaké jsou Vaše záliby a koníčky?
Mám ráda angličtinu, a tak si ji celkem
často procvičuji při čtení knížek anebo
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sledování filmů. Občas se projedu na
kole, v zimě na lyžích a baví mě
cestování.
Máte nějaké zajímavé zážitky ze
zájezdů do Anglie, které organizujete?
Každý zájezd je pro mě zážitkem. Jsem
ráda, když se žáci setkají s angličtinou
v přirozeném prostředí a mám radost,
když jsou spokojení. Mám ale i jeden
nepříjemný zážitek. Když jsme se
v Londýně plavili po Temži, jeden žák
na lodi usnul, a tak nevystoupil
s ostatními. Přišli jsme na to, až když
už byla loď pryč. Byl to šok. Nakonec
všechno dobře dopadlo, ale už bych to
zažít nechtěla.
Telegraficky:
Oblíbená zvířata: pes, kočka
Oblíbené rostliny: kopretiny,
slunečnice
Oblíbená jídla: oříšky, čokoláda
Oblíbená barva: vínová
Oblíbené roční období: jaro
Oblíbená hudba (interpreti): Spirituál
kvintet, Jarek Nohavica, Sabaton
Oblíbený film: Forrest Gump
Oblíbená kniha v dětství:
Děti z Bullerbynu
Děkujeme za rozhovor.
Jana Nosová z 9.B
a Kristýna Švestková z 9.A
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ANKETA PRO NOVÉ ŽÁKY
Líbil se ti přestup na 2. stupeň?
5%

Které učitele máš v oblibě?
2%

10%

7%

Ano

34%

15%

Ne
Nevím

15%

85%

27%

Které předměty se ti líbí?
3%
6%
22%

9%
9%

22%

13%
16%

Kučeru
Zatloukalovou
Hradečnou
Sokolovou
Veselého
Holešovského

Co máš rád v tělocviku?

Tělesná výchova
Ruský jazyk
Matematika
Dějepis
Anglický jazyk
Pracovní činosti
Přírodopis
Občanská výchova

Fotbal

6%

8%

Vybíjenou

8%

44%

Gymnastiku
Přehazku

17%

Blbosti
Cvičení

17%

Vaří u nás lépe než ve tvé bývalé škole? Jaké jídlo máš v jídelně nejraději?
8%

5%

5%

5%

Stejně
Ano

37%

55%

Ne

21%

11%
16%

11%
13%

13%

Těstovinový salát
Špagety
Hamburger
Řízek
Vše
Ovocné knedlíky
Svíčkovou
Kuře
Pizzu

Jak se dopravuješ do školy?
11%

Autobusem
26%

Pěšky
63%

Autem

Ondřej Kutlvašr, Theodor Sosík a František Slovák, 7.A, obr.: redakční archiv
ŠKOLNÍ REVUE XV/2
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ANKETA O STARDANCE
Sleduješ soutěž Stardance?

Kolik řad už jsi viděl/a?
8%

19%

7%

Tři

Ano

Ne

Pět

Sedm

54%

31%

Jednu

81%

Který z porotců se ti nejvíc líbí?

Kdo je tvůj hlavní favorit?

0%

Zdeněk Chlopčík
31%

38%

15%

Tatiana Drexler
Richard Genzer

Matouš
Ruml
46%

Veronika
Kubařová

39%

Jakub
Vágner

Jan Tománek

31%

Baví tě tematické večery Stardance?

A jaký se ti zatím líbil nejvíc?

8%

8%

Pohádky
Ano
Ne

38%

Pocta legendě
54%

30. výročí

92%

Vyměnil bys moderátory, nebo tě známá dvojice baví?
7%

Vyměnil/a
bych je

13%

Neměnil/a
bych je

80%
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Přijal/a bys nabídku soutěžit
ve Stardance?

Chtěl/a by ses někdy podívat
do zákulisí Stardance?

15%
Ano

Ano

Ne
85%

100%

Anna Rychnovská z 9.A a Nela Ulbrichová z 9.B, foto: blesk.cz

ROZHOVOR
S MODERÁTOREM
ČESKÉHO ROZHLASU
Rozhovor jsem pořídil na Multimediálním dni
na Masarykově fakultě v Brně.

Dobrý den, mohl bych vám položit pár
otázek?
Pár otázek? Dobře.
Jaký je záměr vašeho rádia?
Náš záměr?
No… jaké jsou priority vašeho rádia?
Tak co se týče Českého rozhlasu Brno,
jedná se o regionální rádio pro Brno a
Jihomoravský kraj. Já sám jsem ve
zpravodajství, takže dělám hlavně
zprávy o Brně a Jihomoravském kraji.
Kdy český rozhlas vznikl?
Tak úplně první vysílání českého
rozhlasu proběhlo roku 1923, takže to
je něco jako náš prapůvodce.
ŠKOLNÍ REVUE XV/2

Co musí člověk udělat pro to, aby se
stal rozhlasovým žurnalistou?
U mě to bylo třeba to, že žurnalistiku
studuju. Ale jinak asi stačí chtít a jít si
za tím.
Z jakého důvodu jste na této akci?
Tak byla to i moje iniciativa, já jsem
tady chtěl bejt. Chtěl jsem podpořit
mladý zájemce a hlavně jim ukázat, že
to může dělat i někdo, jako jsem já.
Co byste chtěl vzkázat mladým
žurnalistům?
Snažte se co nejvíc a hlavně se nebojte
mluvit!
Děkuji za rozhovor.
Jiří Novotný, 7.B
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KŘESTNÍ JMÉNA VE ŠKOLE
Jaké je nejčastější dívčí jméno na škole? Jaké je nejčastější chlapecké jméno?
12

9
8
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7
8

6

6

5
4

4

3

2

2
1

0
Anna

Adéla

Eliška

Aneta

Kateřina

Které křestní jméno je nejdelší?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0
Filip

Dan

Patrik Tomáš Jirka Honza

Které ze jmen je nejexotičtější?
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Safia

Jaké jméno je nejsložitější na vyslovení
a napsání?

Kolik máme na škole celkem různých
křestních jmen (dívčích i chlapeckých)?
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A JAK TO OPRAVDU JE?
10x
Natálie
9x
Adéla
Barbora

8x
Aneta
Anna
Eliška
Tereza/Terezie

11x
Adam
Jan
Lukáš

12x
Ondřej
10x
David
Marek/Mark

DALŠÍ DÍVČÍ JMÉNA (76):
7x Kateřina, Kristina/Kristýna
Nejdelší – 9 písmen
6x Karolína, Klára, Lucie, Nela, Veronika
4x Nikol/Nikola, Sára, Simona, Sofie
3x Alžběta, Eva, Julie, Laura, Michaela, Petra, Valerie/Valérie
2x Amálie, Andrea, Daniela, Elizabet/Elizabeth, Hana, Jana, Jolana,
Magdalena/Magdaléna, Marie, Markéta, Monika, Rozálie, Sandra, Stela
1x Alexia, Alice, Anastázie, Anežka, Bernadeta, Betty, Dorothea, Ella, Ellen,
Evelína, Charlotte, Iveta, Kamila, Lada, Liana, Linda, Mariana, Marina, Nina,
Noemi, Patricie, Pavla, Sabina, Safia, Šárka, Tamara, Tea, Viktorie, Zdeňka,
Zuzana, Žaneta
1x „Dvojjména“: Adriana Anna, Agátha Ella, Kristina Marie, Laura Bela,
Laura Lucie, Phuong Anh
CHLAPECKÁ JMÉNA (68):
8x Jakub
Celkem
7x Michal/Michael, Tomáš
144 jmen
6x Dan/Daniel, Dominik, Martin, Vojtěch
5x Daniel, Filip
4x Matyáš, Šimon, Štěpán, Vít/Vítek
3x František, Miroslav, Patrik, Petr
2x Albert, Antonín, Jáchym, Jiří, Kryštof, Nicolas/Nikolas, Radim, Sebastian,
Teodor/Theodor, Viktor
1x Adrián, Aleš, Alex, Alexandr, Benedikt, Damián, Eduard, Erik, Hiwad, Jonáš,
Josef, Keito, Khitab, Kristian, Matěj, Matouš, Mikuláš, Neo, Oliver, Pavel, Přemek,
Richard, Robert, Robin, Roman, Steven, Tobiáš, Tadeáš, Václav, Vendelín, Vilém
1x „Dvojjména“: Dang Tiep, Filip Senders, Nicolas Dominik, Tomáš Jakub
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Švestková Kristýna, 9.A, obr.: cz.depositphotos.com
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RECENZE

DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ
ALENA MORNŠTAJNOVÁ: HANA
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů
vypraví k řece jezdit na ledových krách. Spadne do vody, čímž
se její neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tím, že na
rodinné oslavě nedostane zákusek. Tato nevinná příhoda ji
však zachrání a zároveň naprosto změní život. Následuje
tragédie, která ji na dlouhá léta spojí s podivínskou tetou
Hanou, která je původem Židovka a přežila druhou světovou
válku…
Tuto knihu jsem si velmi oblíbila, protože mě zajímá tématika druhé
světové války. Kniha je rozdělená na tři části. Je v ní hodně dopodrobna popsaný
tehdejší život Židů. Myslím si, že by se každý měl dozvědět něco víc z naší historie,
zvlášť o těchto tragédiích… Většina příběhů Židů nekončí dobře, ani tento není
výjimkou. Knížku jsem určitě nečetla naposledy a každému bych ji doporučila.
Anna Rychnovská, 9.A

ERIN HUNTEROVÁ: KOČIČÍ VÁLEČNÍCI
VZHŮRU DO DIVOČINY
Jedná se o první díl knižní ságy Kočičí
válečníci, celkem vyšlo sedm knížek a do
češtiny je jich přeloženo pět.
Abych řekl pravdu, kočky moc nemusím,
ale tato kniha mě vtáhla do děje. Všechny
kočky i příroda jsou velmi pěkně
charakterizovány, děj vnímám natolik, že si ho i
představuji.
V knížce je spousta emocí, ať už špatných,
nebo dobrých, je jich tam hodně. Knížka je i
smutná, protože když už si v průběhu příběhu
na nějakou kočku zvyknu, najde ji klan mrtvou,
nebo zemře statečně v boji.
Podle mě je to moc pěkná sága, určitě mám v plánu přečíst všech pět
přeložených dílů a doufám, že Albatros přeloží i ty dva poslední, protože to bude
končit a konec by měl být nejzajímavější. Tento kočičí příběh mě ohromil a dávám
mu 9 bodů z deseti.
Doufám, že moje recenze naláká aspoň někoho, aby si knihu přečetl.
Erik Seifert, 8.B
Obr.: databazeknih.cz, zalozka.cz
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FOTOKOMIKS

JOHNY
Jííídloóó!

To je fakt
dobrota! Z čeho
to asi je?

Nemáš víc?

Já miluju
košišky.

Nó tak tohle vezmeš a dáš to do
tohohle…
Pojďte za mnou,
něco vám ukážu.

Cast: Matěj Král a Lukáš Bogdány z 7.A,
Jiří Novotný, Jakub Krištof, Keito
Pracný a Tomáš Pazourek z 7.B
Photographer: Matěj Král, 7.A
ŠKOLNÍ REVUE XV/2

Nóó já jsem kuchař
začátečník!

Director: Jiří Novotný, 7.B
Editor: Matěj Král, 7.A
Production: ZŠ Střelice
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INSPIROVALY NÁS VÁNOCE
SVÁTKY VÁNOČNÍ
Tak už zase po roce
snad budou bílé Vánoce,
loni byly na blátě,
nešlo jezdit ani na lopatě.

A když ráno vyšlo sluníčko,
venku se oteplilo maličko.
A tak dám si trochu cukroví,
kdo se mnou sněhuláka postaví?
Nasadím si kulicha
a ven rychle pospíchám.

Tak jsme vyrazili na hory,
hromad sněhu jsme si užili,
na lyžích jsme jezdili,
až nás nohy bolely.

Zabořím ruce do sněhu
a tvaruju z něj postavu,
je to tak trochu tlustý pán,
sněhulákem ho nazývám.
Nikol Mácová, 7.B

Večer jsme pili horké čajíčky,
svítily nám k tomu hvězdičky.

DOPIS OD JEŽÍŠKA
Vánoční pohoda krásná se zdála,
v cestě mi bohužel nemoc stála.
Jste národ veselý, berte to žertem,
u kamen čekal mě Mikuláš s čertem.

Už to tak vypadá, jste v pěkný bryndě,
dárečky nebudou, zůstaly jinde.
Pravda je taková a není to sranda,
z toho by brečela asi i panda.

Tak asi nepřijdu, moc mě to mrzí,
však příští Vánoce budou už brzy,
poklusem s kreditkou kupujte dárky,
já si dám čajíček a teplý párky.

Komu co nadělit pečlivě zvažte,
já si dam čajíček a vy se neuražte.
S úsměvem ve tváři moc vám to sluší,
veselé Vánoce a slunce v duši!
Natálie Stopková, 7.A
ZIMA

Zima je sice krásné období,
ale k doktorům se lidi nachodí,
je to teda pěkně hnusný,
když na ledě spadneš z bruslí,
doktoři pak zdatně léčí,
pacienty ve své péči.
Tátu, mámu bere zlost,
když zmrzneme až na kost.
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I tak sněhuláky stavíme
a na sáňkách dál jezdíme.
Vánoce jsou svátky klidu,
kdy na večeři máme rybu,
potom babiččino cukroví,
celým domem provoní,
rozbalíme krásné dárky,
a šup se koukat na pohádky.
Linda Pernicová a Adéla Škárková, 6.B
ŠKOLNÍ REVUE XV/2
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ČAS PROVONĚNÝ SKOŘICÍ
Čas provoněný skořicí,
v domech svíce hořící,
rolničky vesele zvoní,
a my stejně jako loni
prožíváme krásné svátky,
díváme se na pohádky,
na zázraky věřit chceme,
pak se všichni obejmeme.
Přejeme si štěstí, zdraví,
jak se v moudrých knihách praví.
Z půlnoční nám mrznou uši,
zase máme mír, klid v duši.
Jakub Krištof, 7.B
BÍLÉ VÁNOCE
Vánoce, Vánoce, blíží se po roce,
budou už letos konečně bílé?
Z okna dívám se už čtyři noce,
hurá, sníh nás letos nemine.

PADÁ VLOČKU DOLŮ
Padá vločka dolů k zemi,
venku je zima, nikam nechce se mi…
Na okně zmrzlé kapky ledu,
zítra je Mikuláš… jdeme na koledu.

Sněží, sněží, venku sněží,
Vánoce bílé budou.
Jak ten čas rychle běží,
zítra je Štědrý den.

Dnes sedím v teple, píšu dopis,
je pro Ježíška, je v něm dárku popis.
Chtěl bych psa, nejradši štěně,
budu ho venčit každodenně.

Vzbudím se, slyším rolničky
a jak děti zpívají z kostela.
Z trouby už cítím perníčky,
na pánvi smaží se kapr.

Určitě spřátelí se s želvou naší,
spoléhám na tebe, Ježíšku…
psa nekoupí mi naši.

A ejhle, zvoní zvoneček,
že by už přišel Ježíšek?
Pod stromkem čeká mě dáreček,
co v něm je, to ještě nevím.
Večer si pouštíme pohádky,
perníčky uzobáváme též.
Dnes není čas na hádky,
klid v našich srdcích je dál.

Stromeček vybrali jsme s babičkou
– smrček s voňavou větvičkou.
Už těším se, jak bude zářit,
až mamka bude kapra smažit.
Brácha zapálí prskavkou koberec,
táta s dědou uhasí ho nakonec.
Přesto budou to Vánoce skvělé
a my si je spolu užijeme.
Vítek Pelikán, 7.A

Theodor Sosík, 7.A
ŠKOLNÍ REVUE XV/2
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VÁNOCE A SMÍCH
Vánoce, ty krásné svátky,
po roce jsou zase zpátky.
Těšíme se na nadílku,
na plné nebe andílků.
Bude zase pohoda,
dárky, pohádky, koleda.
Nazdobený bude stromeček
a pod ním můj dáreček.
Třeba letos bude sníh,
pojedeme na saních.
Postavíme sněhuláka,
sníh nás prostě vždycky láká.

Byly by i koulovačky,
jsou z toho však samé rvačky.
Lepší nežli bílý sníh
je upřímný lidský smích.
A tak zase po roce
slavíme ty Vánoce.
Smíchu bude jistě dost
všem nám kolem pro radost.
Kateřina Bezoušková, 7.A

NAŠE VÁNOCE
Už se blíží Vánoce,
to bude zas legrace.
Budou zase prázdniny,
budeme dělat blbiny.
Postavíme sněhuláka,
to nás v zimě velmi láká.
Cukroví mám velmi rád,
babičce je budu brát,
Nejradši mám rohlíčky,
linecké a perníčky.

K večeři si dáme kapra,
to rozčílí mého bratra,
ten se bojí kostí,
snad bude mít štěstí
a nic se mu nestane,
k stromečku se dostane.
Pod stromečkem dárky máme,
rádi si je rozdáváme,
budu šťastný, co vše mám,
ten večer si vychutnám.
Daniel Kraval, 7.B
ŠTĚDRÝ DEN UŽ JE TADY,
Sníh se snáší do zahrady,
na stromečku svítí svíčky,
vyhlížíme andělíčky.
Mají sáně s párem koní,
rolničky jim pěkně zvoní.
Uhánějí bílou plání,
vezou všechna lidská přání:
pytel štěstí, náruč lásky,
žádný stesk a žádné vrásky
Vojtěch Krupík, 7.B
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ACH, TY VÁNOCE
Vánoce, Vánoce,
ty kouzelné svátky,
Ježíšek nenosí ovoce,
vraťte mi léto zpátky.

Štědrý den nadešel,
s balením se musím štvát,
Dárek pro mě pod stromkem ležel,
„Co to je?“ musím se ptát.

Na ulicích plno bláta,
co kdysi bylo sníh,
ta zima vážně stojí za to,
zrovna na mě někdo kých.

Nový mobil jsem letos chtěla,
můj dárek tváří se lehce.
Že by Huawei? Iphone?
Toužím po Samsungu šestce.

Vánoce, Vánoce,
všude je zima,
skončí až v dalším roce,
dostala mě rýma.

Obal rychle trhám,
ponožky však nacházím,
hledáním časem mrhám,
o velký sen přicházím.

Kudy chodím,
tudy mrznu,
slzy roním,
jak hluboko ještě klesnu?

Za dárečky děkuji,
dál znějí koledy,
zavřu se v pokoji,
zatáhnu rolety.
Charlotte Jelínková, 7.B

MŮJ ŠKOLNÍ DENÍK
ANEB

MALÉ ŠKOLNÍ VZPOMÍNÁNÍ
Jmenuji se Ondřej a zítra je můj
velký den. Jdu totiž poprvé do školy
(pokud nepočítám den zápisu).
Moc se těším, opravdu moc. Ale
teď se jdu vyspat, protože tak to
uběhne mnohem rychleji.
Konečně už je ráno a s rodinou
jedeme do školy ve Střelicích. Když
jsme k ní přicházeli, viděli jsme moji
paní třídní učitelku. Ta si mě vzala
k sobě.
ŠKOLNÍ REVUE XV/2
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Už tam byli moji tři kamarádi ze
školky, Franta, Theodor a Karel. Od
nich jsem se dozvěděl, že jsem v 1. A.
Po chvíli dorazil můj velký
kamarád Vítek. Myslel jsem, že půjde
k nám, ale šel do 1.B. Byl jsem z toho
nešťastný.
Pak dlouho mluvil starosta a paní
ředitelka. Potom nás představili a
předali našim patronů. Na hlavu jsme
dostali námořnickou čepici.

Potom jsme šli tleskajícím
koridorem do třídy, kde se nám paní
učitelka představila. Jmenuje se
Jarmila Svobodová. Ve třídě jsme si
zahráli hru s míčkem, kdy jsme se zase
představili my. Rozdala nám rozvrhy
na školní rok. Ve třídě s námi byli i
rodiče, kteří nás u toho i natáčeli.
Dostali jsme rozvrhy hodin a rozjeli
jsme se s rodiči domů. Domů jsem
dorazil celý natěšený na další den.
Snědl jsem vepřo-knedlo-zelo
(moje nejoblíbenější jídlo). Po obědě
mě hnali do postele, ale já jsem jim
řekl: „Ale já už nejsem malý, já chodím
do školy!“
A tehdy jsem asi poprvé nešel
„po-o“do postele. Místo toho jsem se
díval na televizi a maloval si.
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Ráno po snídani jsem jel
s mamkou do školy. První překvapení
bylo, že mamka se mnou nejde do
školy. Ovšem ve škole jsem si spravil
náladu, protože jsme sledovali nebo
četli pohádky. Proto jsem nabyl dojmu,
že ve škole se vůbec neučí, že je tam
zábava.
Ovšem dny ubíhaly a já jsem si
uvědomil, že se ve škole učí. Ale
nemůžu říct, že to bylo těžké nebo
lehké, bylo to tak nějak mezi. I když
abeceda byla těžká, matematika byla
zase lehká. Zatím jsem měl samé
jedničky. Všichni víte, jak čas letí, a tak
ani jsem se nenadál a blížil se konec
pololetí.
Předtím jsem prožil krásné
adventní období a poprvé poslední
předvánoční školní den. Když jsem
přišel s malými dárečky pro kamarády
do třídy, byly lavice postavené do
kruhu, uprostřed stál malý ozdobený
stromeček a pod ním byly dárečky.
Paní učitelka nás vybídla,
abychom své dárečky dávali pod
stromeček a sedl si, kam chceme. Celý
den jsme hráli hry a dívali se na
interaktivní tabuli na pohádky. Po třetí
hodině jsme si rozdali dárky a rozbalili
je. Poté jsme uklidili třídu, dostali
bonbonek a popřáli si pěkné Vánoce a
spoustu dárků pod stromečkem.
Měsíc po vánočních prázdninách
uběhl velice rychle a já najednou držel
v ruce svoje první pololetní vysvědčení
s jednou velikou jedničkou.
Pokračování příště.
Ondřej Kutlvašr, Franta Slovák a
Theodor Sosík, 7.A
Foto: Aleš Kadlec
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JAK VYCVIČIT DRAKA
PŘÍTOMNOST
„Vážená paní učitelko, milí žáci,
dnes vám povyprávím něco, co jsem
zjistil o minulosti.“ Zhasla světla,
zapnula se interaktivní tabule a Šesby
pokračoval: „Podle vědce Redbearda
z Grónska existuje propast, která je
cestou do úplně jiného světa!“
Abyste si nemyslely, že jsem si to
vymyslel, tak jsem vám přinesl důkaz a
něco vám k němu řeknu. Všude se tam
nacházely helmy bez rohů, ale to asi
všichni ví, co ale našel archeolog
s doktorem Redbeardem, je helma
s rohy.“
Šesby pomalu vytáhl vikingskou
helmu s rohy z vaku. „Našla se na
severozápadu Grónska, tam, kde se,
jak doktor předpokládal, podle
dávných bájí chovali a cvičili draci.“
Zazvonilo a Šesby dodal: „Děkuji
za pozornost.“
Pak přišel k paní učitelce Halové a
zeptal se koktavým hlasem: „Tttak
jajakkou zznámku tedda ddostannu?“
Paní učitelka řekla: „Dám ti jedna,
protože bylo vidět, že sis to připravil,
ale musíš dál pracovat na své
nervozitě, myslím, že další rok to bude
perfektní.“
Šesby se usmál, poděkoval a šel
do učebny fyziky.
Tam za ním přišla uklízečka a
řekla: „Před školou na tebe čeká
nějaký pán, říká, že ho znáš pod
jménem Syn, a vzkazuje ti, že hned
musíš s ním, že je to prej naléhavé.“
ŠKOLNÍ REVUE XV/2

„Jo, znám ho. A omluvíte mě
prosím z oběda,“ požádal Šesby.
„Neboj, omluvím tě,“ souhlasila
uklízečka.
Šesby rychle běžel do šaten se
přezout, a jakmile přišel k Synovi,
zeptal se, co se stalo a Syn mu řekl:
„Našli jsme nějakou mapu, asi je to ta,
kterou celou dobu hledáme.“
„To je super, jedeme!“ odvětil
Šesby a vyrazili.
Cestou si povídali, Šesby říkal
Synovi, jak ve škole všechno zvládá, že
nebude vadit, když na týden odjede,
ale na to mu Syn řekl: „No víš, jedeme
do Gronska a mám pocit, že tam
budeme minimálně na dva týdny.“
„Neboj, to se nějak vyřeší, i
kdybych přijel po dvou měsících, tak
bych měl ještě jeden na dohnání učiva
a opravy. A stejně příští týden máme
dělat na vykopávkách.“
„Tak to je tím pádem v pohodě,“
Odvětil Syn.
Pokračování příště
Lukáš Bogdány, 7.A
Obr.:Lukáš Bogdány
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PODZIMNÍ MALOVÁNÍ
ČÁRKOVANÁ KRAJINA
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KALIGRAMY
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AFRICKÉ MOTIVY
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ZÁBAVA

KŘÍŽOVKY
Součástí moderního školního vybavení je ……………………………………………. (tajenka).
… a sudé číslo
nádoba na zalévání
kantor
školní předmět
rádio
aktovka, kabela
malá mísa
druh písemky
časová jednotka ve škole
moudrý pták
antonymum k „ne“
Ludmila
pilot
dílo malíře
místnost, ve které se učí
opak ke slovu radost
lesní psovitá šelma
značka počítačů v dolní
počítačové učebně
Významné dny se připomínají jako ………………………………………………………. (tajenka).
den před Novým rokem
narození Krista
Velký …
Bílá …
zmrtvýchvstání Krista
Den … a Metoděje
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Student neopisuje, ………………………………………………………. (tajenka).
písmena A-Ž
zlato a stříbro jsou vzácné …
při jejím krájení slzí oči
mají se rádi jako … a pes
start a …

návštěvník
otec, matka a děti
skříň s - 18°C
ledová pochoutka
lež
zelenina dobrá na oči
Jdou dva blázni po kolejích a první říká: „To je schodů, to je schodů, to je schodů.“
Druhý: „Co schodů, ale to zábradlí ……………………………………………………. (tajenka)!“
surovina pro kečup
vyrábí se z ní cukr
mláďata savců sají …
snědl ho Adam s Evou
zelený citron

lidově srstky
cukrátko na špejli
hlávkové…
jídlo z mletého masa
tekutý chod k obědu
Noemi Černá, 8.A, obr.:Jolana Švarcová z 6.A a Linda Pernicová z 6.B
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TEST: ZNÁTE NAŠE PŘÍSLOVÍ?
Pokladem každého národa a jeho jazyka je jeho „mudrosloví“ neboli přísloví.
Přitom je to možná také to nejtěžší, s čím se můžete potýkat, pokud se chcete
dobře nějaký jazyk naučit. Kdo ovládá přísloví, rčení atd. v daném jazyce, může
se považovat za jeho znalce. Někdy v nich tápou i rodilí mluvčí. Zkuste pomocí
našeho testu zjistit, jak jste na tom vy s naším mateřským jazykem...
1. Kdo chce psa bít,
2.

, to je s čertem.

3. Nevěřím Ti ani
4. Co Ti není shůry dáno,
5.

, ke stáru jako když najdeš.

6. Těžko na cvičišti,
7. Jaká matka,
8.

jaro nedělá.

9. Kam čert nemůže,
10. Kdo chce s vlky žíti,
HODNOCENÍ:
10 správných odpovědí: Jsi odborník přes česká přísloví, blahopřejeme.
9 - 7: Nějaké zlepšení by neuškodilo, jinak skvělá práce.
6 - 4: Dobrý, ale dobrý je za tři.
3 - 0: Jsi vůbec Čech? Máš co dohánět, více čti a vnímej život kolem sebe, internet na
vše nestačí.
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Jana Nosová z 9.B a Kristýna Švestková z 9.A, obr.: Linda Pernicová, 6.B
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PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR
„Miláčku, co dáme babičce k Vánocům?“
„To nejdražší, co máme ...“
„A to je co?“
„Děti... na hlídání!“
„Teď jsem našel v salátu slimáka! Myla jsi
ho vůbec?“
„Proč bych měla mýt slimáka???“

Pepíček přijde do školy a
všem se chlubí, že má jeho
sestra žloutenku. Slyší to paní
učitelka a pošle Pepíčka na týden
domů, aby nikoho nenakazil.
Když se po týdnu Pepíček
vrátí, ptá se ho paní učitelka:
„Tak co, Pepíčku, ještě má tvoje
sestra žloutenku?“
Pepíček odpoví: „No to já
nevím. Ono chvíli trvá, než ty
dopisy z Austrálie přijdou.“

Na trhu.
Zákazník: „Prosím vás, je ta mrkev
geneticky upravovaná?“
Prodavač: „Proč se ptáte?“
Mrkev: „Jo, proč se ptáte?“
Pán potká Pepíčka a ptá se ho: „Chlapečku, kde
„Mamííí, spadl nám žebřík,“ bydlí pan Novák?“
hlásí Pepíček.
Pepíček: „Pojďte za mnou, já vám to ukážu, ale
„Tak to řekni tátovi!“
bydlí až v jedenáctém patře a nejezdí výtah.“
„On už to ví, visí na okapu.“
Tak jdou Pepíček a pán pěšky až do
jedenáctého patra. Pán je celý udýchaný a
„Slečno, hrajete na
Pepíček říká: „Tak tady bydlí pan Novák, ale
klavír?“
jestli ho chcete vidět, tak sedí venku na lavičce.“
„Ne. Vy snad něco
V domě je zloděj a krade. Najednou slyší
slyšíte?“
z vedlejší místnosti: „Micky tě sleduje, Micky tě
sleduje!“
Paní učitelka dává dětem
Jde se tam potichu podívat a uvidí mluvícího
příklady.
papouška. Oddechne si: „To ty jsi Micky!“
„Kolik je 7 + 6?“
Papoušek na to: „Já ne, já jsem Bart! Micky je
„To je 13,“ odpoví Anička.
„Správně, a kolik je 9 + 3?“ ten rotvajler za tebou!“
„No přeci 12,“ povídá
Paní učitelka se ptá: „Proč stojí socha Svobody
Kuba.
v newyorském přístavu, Pepíčku?“
„A kolik je 1 + 1?“ zeptá se
„Protože si nemůže sednout!“
Pepíčka, který celou dobu
mlčí. Pepíček, který do té
Čím se liší škola od ústavu pro duševně choré?
doby nedával pozor,
Obvykle mají jiné telefonní číslo.
hned odpoví: „To je
garsonka, paní učitelko!“
Jan Antoš, 6.A, zdroj: vtipy,cz, alik.cz
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