
0 
 



1 
 

Milí čtenáři, 

vítám Vás při četbě dalšího čísla našeho školního časopisu. Tentokrát se vydání 

nového čísla o nějaký ten týden protáhlo, ale o to víc příspěvků se nám podařilo 

nasbírat. Takže si na své přijdou určitě všichni příznivci našeho školního 

časopisu.  

Závěr školního roku se nezadržitelně blíží, někteří žáčci se probouzí a dochází 

jim, že času na zlepšení konečných známek je opravdu už docela málo. Naopak 

deváťáci se zase ukládají k spánku, protože už mají po přijímacích zkouškách a 

jsou přijatí na vybrané školy. Teď v nich převládá určitě nejistota před dalším 

školním rokem, ale snad pociťují i mírnou zvědavost, co příjemného je čeká po 

opuštění naší základní školy. Jejich nástupci, budoucí prvňáčci, se už také jistě 

těší, až si první školní den dají batoh na záda a slavnostně za doprovodu rodičů 

vyrazí do školy.   

Přejeme všem, ať jejich kroky jsou šťastné a cestičky, po kterých půjdou, bez 

větších překážek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrátoři, kteří se podíleli na tomto čísle časopisu: 

Adéla Špačková, 8. ročník – titulní strana 

Patricie Nezpěváková, 8. ročník – tenisky, fotbalový míč 

David Eliáš, 8. ročník – pes 
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BYLO - NEBYLO 

LEDEN  

 V úterý 19. ledna navštívili žáci 3. - 5. ročníku divadelní představení 

Bajaja v Horáckém divadle v Jihlavě.  

 Týden od 23. do 29. ledna strávili žáci 7. - 9. ročníku na lyžařském 

výcvikovém kurzu v Krkonoších.  

ÚNOR  

 Ve čtvrtek 4. února proběhl zápis žáků do první třídy.  

 V pondělí 15. února vystoupil pro žáky prvního stupně kouzelník Milan 

Ošmera.  

BŘEZEN  

 Ve čtvrtek 3. března byl zápis do Mateřské školy Čáslavice.  

 Ve středu 9. března odjela školka a žáci 1. a 2. ročníku do Třebíče na 

divadelní představení O Sněhurce.  

 V pondělí 18. března proběhl na naší škole 22. ročník matematické soutěže 

Klokan.  

 V pondělí 21. března se konalo na prvním i druhém stupni školní kolo 

recitační soutěže.  

 V úterý 22. března vyrazili členové našeho školního Ekoparlamentu na 

výlet do Vědeckého zábavného centra Vida! v Brně.  

 DUBEN  

 V úterý 5. dubna byla pro žáky 6. a 7. ročníku připravena beseda s 

Městskou policií v Třebíči a návštěva Městské knihovny Třebíč.  

 V období od 11. do 22. dubna proběhlo SCIO testování Stonožka určené 

pro žáky 3. a 5. ročníku.  

 Ve středu 20. dubna se naše škola zapojila do akce Čistá Vysočina.  

 Ve středu 27. dubna přišli žáci prvního stupně v maskách čarodějnic a 

čarodějů, nejprve bylo tříhodinové čarodějné vyučování, poté děti opekly 

špekáčky.  

 V pondělí 29. dubna odjeli žáci 3. - 5. ročníku na přednášku Městské 

policie v Třebíči a navštívili Dětské oddělení knihovny v Třebíči.  

KVĚTEN  

 Ve čtvrtek 5. května nachystala mateřská škola, divadelní a taneční 

kroužek vystoupení ke Dni matek.  

 V úterý 11. května se žáci v rámci hudebního vystoupení dověděli 

zajímavosti o harfě a poslechli si i samotnou hru na ni.   
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Co o některých akcích školy napsali žáci: 

Lyžařský kurz 

Odjíždělo se v sobotu 23. 1. kolem tři čtvrtě na osm od budovy školy. Po 

asi pětihodinové cestě jsme dorazili do Vítkovic v Krkonoších, kde jsme byli 

stejně jako minulý rok ubytováni v útulném penzionu Roudenka. Každý den jsme 

pěšky chodili na nedaleké sjezdovky Aldrov a Vurmovka. Na Aldrově nás to asi 

všechny bavilo mnohem víc, hlavně kvůli čtyřsedačkové lanovce, která byla 

pohodlnější než ‘‘kotva‘‘ na Vurmovce. 

 Nejlepší zážitek z letošního lyžařského kurzu bylo noční lyžování na 

Aldrově, naopak nejhorší byly každodenní vyčerpávající cesty na sjezdovky a to, 

když jsme museli sešlapávat svah u Roudenky. Kromě lyžování jsme chodili také 

běžkovat a ve středu se konal výlet do Jilemnického muzea lyžování a na bazén. 

Ve čtvrtek jsme závodili ve sjezdovém lyžování a večer byla diskotéka. Celý kurz 

jsem si moc užila, a i když nám roztála většina sněhu, zalyžovali jsme si hezky.    

  Libuše Bartesová – 9. ročník 
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Recitační soutěž na I. stupni 

Jako každý rok se ve škole uskutečnila na I. stupni recitační soutěž. Do 

školního kola byli vybraní vždy tři žáci z každé třídy. Školní kolo proběhlo 21. 3. 

2016. Zvítězil Vincent Foral z 5. třídy s básničkou Věrný Škrtič od Miloše 

Kratochvíla. Hned po něm se na 2. místě umístila Adéla Mutlová ze 4. třídy a 3. 

místo získala Tereza Krejcarová ze 3. třídy.  

Všem recitátorům se jejich vystoupení povedlo, proto také byli odměněni 

bouřlivým potleskem spolužáků i poroty. Už teď se těšíme na příští ročník 

soutěže. 

Natálie Zikmundová – 5. ročník 

 

Recitační soutěž na II. stupni 

Školnímu kolu recitační soutěže pro II. stupeň byla věnována 5. vyučovací 

hodina v pondělí 21. 3. 2016. Všichni žáci 6. – 9. ročníku se shromáždili v 9. třídě. 

Úvodní slovo patřilo moderátorské dvojici, která celou akci uvedla a představila 

sedmičlennou porotu z řad učitelů. Ta hodnotila výkony jednotlivých recitátorů a 

ostatní žáci tvořili publikum, které ocenilo svým potleskem přednes jednotlivých 

básní. Postupovalo se od nejnižších ročníků. Přednes každého žáka doplňovala 

fotografie autora právě recitované básně, kterou si všichni přítomní mohli 

prohlédnout na interaktivní tabuli. 
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 O titul nejlepšího recitátora bojovalo celkem 15 uchazečů. V soutěži 

zazněly básně od známých autorů, jakými jsou například Jiří Žáček, Jaroslav 

Seifert, Miloš Kratochvíl nebo Miloš Macourek, ale také neznámé básně od 

autorů začínajících. 

Porota měla těžkou práci, protože všichni recitátoři podali výborný výkon. 

Vyhrát však mohou jen někteří. Nakonec bylo stanoveno následující pořadí: 

1. místo získala Vladimíra Steinochrová – 9. ročník (E. A. Poe – Havran) 

2. místo patřilo Natálii Mutlové – 7. ročník (J. Suchý – Stará lavice vypravuje) 

3. místo obsadil Lukáš Kvapil – 6. ročník (M. Kratochvíl – Kuklení) 

Zvláštní ocenění poroty dostali David Eliáš a Michal Dvorský za velmi pěkný 

přednes. 

Kamila Šoukalová – 7. ročník 

Poznej Vysočinu! 

Stejně jako v roce 2015 se i v tomto roce konala krajská soutěž Poznej 

Vysočinu!, která tentokrát vyšla na 18. března. Na toto krajské kolo jsem se já i 

moje spolužačka Bára pilně připravovali, ale nakonec s neúspěchem. Dozvíte se 

později...  

Bylo ráno, asi kolem osmé hodiny, když náš vedoucí, kterým byl pan ředitel 

Blecha, zažehl motor u svého vozu a vyjeli jsme směr Jihlava. Cesta byla 

příjemná, sem tam nějaká díra, ale žádná nás nemohla zastavit v účasti na dané 
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soutěži. K příjemné jízdě také přispívala hudba z rádia, která nás uklidňovala 

před testem, který nás čekal.  

Neuběhla ani hodina a byli jsme na místě. Po příchodu do cílové budovy 

jsme dostali igelitovou tašku s různými věcmi a pak jsme si vybrali místo v hale, 

kde se měl psát onen test. Hala byla už celkem zaplněná, a tak jsme obsadili volná 

místa hned proti vchodu. Čekání na test bylo dlouhé, a nepřispěla k tomu 

ani nervozita, kterou jsme měli. 

Když došlo k zahájení a začaly se rozdávat testy, každý seděl úplně jinak, 

aby si ti, co se znají, nemohli radit. Na test jsme měli 60 minut, ale někteří 

"chytrolíni" už byli hotovi klidně i za 12 minut.  Já a Bára jsme test odevzdávali 

zhruba po 25 minutách, když už pomalu dopisovali i ostatní. Po dopsání testu nás 

čekalo občerstvení ve vstupní hale.  

Další na programu byla přednáška o populací lidí na světě a po ní už nás 

čekalo samotné vyhlášení výsledků testů. 40 nejlepších soutěžících dostalo 

odměny a pojedou se podívat do Prahy. No a zbytek? Ten, mohl jen tleskat… 

Bohužel já, ani Bára jsme se do první čtyřicítky nedostali, a tak jsme jeli domů 

jen s dobrým pocitem a hrdostí, že jsme mohli reprezentovat naši školu.  

Byl to dobře strávený den a rozhodně máme na co vzpomínat. 

Radim Bastl – 9. ročník 

 

Na květen a červen ještě plánujeme: 

 16. 5. pojede 5. ročník na exkurzi do Třebíče. 

 17. 5. přijede k nám do školy maňáskové divadlo, aby zahrálo dětem ze 

školky a z 1. a 2. ročníku pohádky O veliké řepě, Proč si s prasátkem nikdo 

nechtěl hrát, Kůzlátka a vlk 

 25. 5. proběhne exkurze 9. ročníku do Muzea Otokara Březiny 

v Jaroměřicích spojená s návštěvou tamního zámku. 

 26. 5. pojedou žáci 3. a 4. ročníku na dopravní hřiště na ZŠ Bartuškova 

 7. 6. navštíví děti z 1. a 2. ročníku Muzeum Vysočiny a program Putování 

pravěkem v Dětském oddělení knihovny v Třebíči.  

 15. 6. proběhne slavnostní předání 3. titulu EKOŠKOLA v Praze, kterého se 

zúčastní vybraní žáci a vedení školy. 

 od 27. do 29. 6. budou probíhat školní výlety jednotlivých tříd. 
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Výběr z žákovských prací 

 V týdnu, kdy byla většina našich spolužáků na horách, nám paní učitelka 

zpestřila výuku promítnutím dvou filmů s válečnou tematikou. Jednalo se o český 

film Tmavomodrý svět a film americké produkce s názvem Charlotte Gray. Po 

zhlédnutí jsme měli za úkol napsat buď dopis vybranému hrdinovi, nebo úvahu na 

téma Hrdinství ve válce. A jak se nám to povedlo? 

 

Dopis pro Karla Vojtíška z filmu Tmavomodrý svět 

Ahoj Kájo, 

píšu ti, abych ti trochu zvedl náladu, poté, co jsi zjistil, že ti Franta chodí za  

holkou. Hold máš trošičku smůlu u žen a on je naopak přitahuje. 

Hlavně mu to musíš odpustit a začít s ním zase mluvit, přece jen jste tam 

jedni z nejlepších. Podle mě by to bylo o ničem, kdybyste se spolu nebavili 

a byli byste na sebe naštvaní. Protentokrát ti to bohužel nevyšlo, tak snad 

ti to vyjde, až se vrátíš do Čech.  

    S pozdravem Lukáš 

 

Hrdinství ve válce 

 

             Často se jeden pozastavuje nad tím, co vede mladé muže, kteří mají celý 

život před sebou, s radostí do války. Člověk to asi nepochopí, než mu půjde o 

život, svobodu nebo bezpečí jeho rodiny. Mnozí jdou do války s radostí a 

nadšením, bojovat za správnou věc. Ale co je ta správná věc?        

            Za druhé světové války čeští piloti utíkali z okupované vlasti létat do 

Anglie. A myslím, že toto byli opravdoví hrdinové! Mimo sudetských Němců nebyl 

asi nikdo zrovna rád, že jejich vlast okupují nacisti, ale jen hrstka z nich 

neseděla doma na zadku a nenechala si všechno líbit! Jejich vidina svobody byla 

silnější než strach a nebáli se pro to tedy něco udělat. Byli to muži s dost 

vzpurnou povahou, aby si nenechali vnutit špatnou myšlenku jako správnou, a 

věděli, co je důležité.                              

          Jenže vojáci německého wehrmachtu byli také přesvědčeni, že bojovat za 

Führera je správné. Čím to bylo? Jak je možné, že neviděli, že považovat jednoho 

člověka za méněcennějšího než druhého je špatné?  

Odpověď by byla prostá. Mladý člověk se dá přiliš lehce ovlivnit, ale 

zařážející je, že Hitler dokázal ovlivnit každou generaci. Dají se i tito vojáci 

považovat za hrdiny? To je otázka, na kterou jsou odpovědi velmi sporné.  

S jistotou můžu říct, že čeští piloti létající v RAF hrdinové byli! I když 

bojovali v cizině, dělali to hlavně pro svou vlast, svoje rodiny a přátele. Je 
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obdivuhodné, s jakou ochotou někteří padli v boji. 

 Válku nevyhrávají zbraně, ale vojáci.  Muži s tímto odhodláním v srdci. 

Nejen piloti, ale i civilisté, kteří se přidali k protinacistickému odboji, nebo k 

ukrývání pronásledovaných židů a osiřelých židovských dětí. Proč to dělali? 

Vždyť věděli, že tímto konáním riskují život svůj i svých rodin. Ano. Stejně jako 

naši piloti věděli, co je správná věc, tak se zapojili do boje takto! 

            Po válce bylo hodně těchto lidí odměněno a oceněno za jejich odvahu, ale 

smutné je, že to ani zdaleka nebyla půlka všech, co ve válce riskovali život pro 

záchranu druhých. Co víc mě udivuje a hodně štve, je to, proč nebyli oceněni i 

naši piloti, kteří se vrátili zpět domů. Místo toho, aby se jim dostalo 

zaslouženého obdivu, byli pronásledováni komunistickým režimem, zbavováni 

hodností a zavíráni do vězení. Jako například Karel Janoušek, který jako jediný 

český pilot měl hodnost maršál letectva RAF. Po návratu do Československa byl 

zatčen, degradován na vojína, ztratil akademický titul a byl odsouzen na 18 let 

těžkého žaláře. A to je jen jeden z mnoha a mnoha příkladů, kruté 

nespravedlnosti tehdejšího režimu. 

 Proč to komunisté dělali? Nešlo jim o stejnou věc? O co byli lepší než 

nacisti? Neboť jejich jednání a činy nebyly o moc odlišnější než ty nacistické! 

Vlaďka Steinochrová – 9. ročník 

 

 Už jste se někdy snažili vžít do nějaké neživé věci? My jsme se o to 

pokusili v hodině slohu. Měli jsme si vybrat nějakou věc ve třídě, nebo nějaký 

předmět, který běžně užíváme a ke kterému máme nějaký vztah. Nejvíc povedené 

práce ze 6., 8. a 9. ročníku si teď můžete přečíst. 

Reprobedna  

Jsem „reprák“ v 6. třídě a visím s mým bratrem – dvojčetem hned nad 

tabulí. Každý den sleduji žáky, jak se o přestávkách honí a v hodině opisují. Často 

do mě pustí nějakou písničku a ve výtvarce si je pouští hodně potichu a já mám 

strašnou chuť začít řvát, až by ze stropu padala omítka.  

Můj bratr před týdnem nachladnul, a tak jsem hrál sám, což bylo 

vyčerpávající a unavující. Ale bylo pro mě utěšující, že se žáci bavili. Jelikož visím 

nad počítačem, vidím, co právě pouští a občas tam pustí i dobré písničky, co se 

mi líbí. Ale protože mám rád tvrdší hudbu, kterou poslouchá málo lidí, tak jich 

moc není, což je veliká škoda, protože tento styl hudby mám vážně moc rád. 

 A tak si někdy večer uděláme menší párty, kdy si s bráchou přehráváme 

písničky, co se nám líbí, ale nesmí nás při tom nikdo nachytat. 

Ondřej Dokulil - 6. ročník 
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Můj zubní kartáček 

Ahoj, já jsem zubní kartáček a patřím Katce. Mám růžovou barvu a spoustu 

bílých štětinek, kterými čistím Katce zuby. Většinou je má špinavé a ulepené, 

jenže když jí je hezky vydrhnu, tak září jako perličky. 

Mám moc rád umývání štětin, vždy se mi vymyje pasta, voda mě hezky 

osvěží a jsem zase čistý. S mými kamarády – pastou a zeleným kartáčkem - si 

dobře rozumím, a když nás nikdo nevidí, tak společně tancujeme po pračce a 

umyvadle. Jenže když někdo otevře dveře, nebo vejde do koupelny, ve které 

momentálně trávíme svůj krátký život, zaujmeme hned takové pozice, do kterých 

nás Katka, její mamka nebo děda položili a děláme jako že nic. 

Katce umývám a čistím zuby moc rád, protože chci, aby měla zářivé zuby a 

je to taky koneckonců moje práce. A i když vím, že mě Katka vyhodí, až se po 

nějakém tom čase ošoupu a budu mít roztřepené štětinky, chci odvést tu nejlepší 

práci, aby měla lesklé, čisté a bílé zuby. 

Kateřina Hrušková – 6. ročník 

 

Obyčejná tužka 

 Jsem obyčejná tužka jménem Kohinoor. Mám šedou barvu jako téměř 

každá obyčejná tužka. Jsem umístěna ve školním pouzdře, ve speciální přihrádce. 

Většinou jsem používána k rýsování, psaní domácích úkolů či k malování, ať už do 

památníčku nebo na papír. Pokaždé když mám tupou tuhu, panička mi ji ořeže. 

Poté krásně maluji a píšu.  

 Nemám moc v oblibě gumu, vždy když něco špatně napíšu, tak to po mně 

vygumuje a pak moje práce není vidět. Naopak mým největším kamarádem je 

pastelka, protože vždy, když ležíme v pouzdře vedle sebe, si povídáme a společně 

se těšíme na to, co asi budeme dnes malovat či psát. 

Aneta Moudrá – 6. ročník 

Skříň 

Ahoj, jsem skříň v Míšině pokoji. Mám světle oříškovou barvu. V jedné mojí 

části mám poličky a v druhé kovovou tyč, na které visí ramínka s oblečením. 

Když byly Vánoce Míša si do mě schovala dárky. Zakryla je peřinami a 

karnevalovými kostýmy, aby je její bratr nenašel. V noci si mně peřiny stěžovaly, 

že je dárky tlačí a kvůli nim budou celé pomačkané.  
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Na ramínkách visí oblečení různých stylů, většinou je nosí Míša do školy. 

Jsou tam i bundy jejího bratra, které mě velmi zatěžují. Je ve mně i speciální 

věšák na šperky, gumičky a šátky. Ten je tu od Vánoc nový, takže se ještě moc 

neznáme, ale zatím vypadá, že je docela nafoukaný a pořád se vychloubá, že na 

něm visí ty nejhezčí věci. V mojí druhé straně je oblečení poskládané do komínků. 

Většinou zde jsou trička, tepláky a mikiny, co Míša nosí doma. V horní poličce 

jsou rifle a v úplně dolní čepice, šály a podobné menší věci. Na mém vršku stojí 

hodně těžký glóbus, kytka a krabice lega. Leží na mně víc věcí, ale to ostatní je 

spíš binec. Vůbec by mně nevadilo, kdyby si mě uklidila! Na mé přední straně jsou 

nalepené plakáty a na prostředních dveřích je zrcadlo. 

      Řekla bych, že beze mě by Míša měla pokoj zarovnaný oblečením. Myslím 

si, že jsem hodně užitečná. 

Michaela Iranová - 6. ročník 

Židle 

Jsem židle v Katčině pokoji. Jsem červená a pohodlná. Katka na mně sedí 

často, až mě vše bolí. Někdy nechápu proč, jestli jsem opravdu tak pohodlná? 

Také mě půjčuje svému bratrovi, k němu však nerada jedu na kolečkách. Je 

těžký jako pytel brambor. Také jsem ale nebezpečná. Katka se na mně málem 

přizabila. Sedla si na mě a naklonila se doleva, sedadlo se zvedlo a Katka spadla 

na podlahu. Vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Na Katku jsem se také kvůli tomu 

naštvala. Chtěla mě vyměnit za nějakou jinou židli, v té chvíli bych ji i ráda ze 

sebe shodila. Ale naštěstí jí rodiče novou židli k Vánocům nekoupili, a tak naše 

přátelství pokračuje. 

Kateřina Outolná – 8. ročník 

 

Vyhozené tenisky 

 „Mami, tady jsou,“ zvolá Marek a vytáhne 

z dřevěného botníku okopané, kouřově 

šedé tenisky.  

„Ukaž, chci se podívat, jak vypadají,“ 

prohlíží si je maminka.  

„Už jsou staré a špinavé, až půjdu do 

práce, vyhodím je a koupíme jiné,“ řekne. 

„Mám je rád,“ namítá hnědovlasý hoch a 
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snaží si je obout a zašněrovat, ale už jsou mu malé. Jen si povzdechne a koukne 

na svou matku. 

„Tak já si teda koupím nové,“ poraženě vzdychne. 

„Proč se do nás snaží nacpat ty jeho lodě?“ nechápavě se ptají tenisky. „Už tak 

jsme dost zničené a vše nás bolí, zejména když nás tahá za jazyk,“ stěžují si. 

„Víte, co bych nechtěl? Skončit na smetišti,“ směje se věšák. 

„Však na tebe taky dojde, hlupáku jeden!“ rozčiluje se pár.  

Maminka vezme botky a nese je do popelnice. Zanedlouho se ocitnou ve 

velké černé, dosti páchnoucí nádobě. „Au, to bolelo a ten zápach, je mi šoufl…“ 

naříkají „kecky“. Dlouhé minuty, hodiny a dny jsou zavřené v popelnici.  

  Jednoho dne navštíví onu věc místní bezdomovec. 

„Ségra, já věděla, že se někdo nad námi slituje a vezme si nás domů,“ raduje se 

levá teniska. „Hurá, jsme zachráněny,“ radostně vykřiknou.  

Špinavý a zarostlý chlap je vytáhne z popelnice a obuje si je. „Tak ty jsou 

přímo pro mě,“ poskočí si v nich. 

„Pane Bože, ten smrad mě odrovná,“ kvílí pravá teniska. 

„Tak tohle je náš konec…“ prohlásí ta druhá.   

Barbora Petrášová – 9. ročník     

 

Můj fotbalový míč 

Víte, jak se cítí fotbalový míč, který je neustále 

pohozený v koutě? Ne? Tak já vám to tedy povím. 

 Můj příběh začíná o Vánocích, kdy mě Petr poprvé 

rozbalil a měl ze mne velkou radost. Od té doby jsem ležel 

několik měsíců vyfouklý ve skříni. Až když začala fotbalová 

sezona, mě Petr nafoukl a poprvé se mnou vyrazil na fotbalové hřiště. Byly to 

báječné časy. Skoro každý den mě bral ven, aby si zakopal na hřišti. Skončila 

sezona a já ležím ve studeném koutu na chodbě. Tady mě Petr odložil po 

posledním fotbalovém tréninku. Opět jsou Vánoce a já čekám, až mě Petr vezme 

ven.  

Ale toto je poslání fotbalového míče. Aby sloužil přes fotbalovou sezonu a 

pak ležel v koutě, kde čeká na další fotbalový rok. A až se roztrhá, skončí jako 

skoro každá věc na smetišti. 

Petr Machovec – 9. ročník 
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Moje rybička 

          Jsem rybička jménem Rikky. Patřím jedné jedenáctileté holce, která se 

jmenuje Jolana. Žiji v jejím domě v Rokytnici nad Rokytnou v akváriu s mojí 

sestrou Zoey. Jsme obě dvě oranžové. Patříme mezi závojnatky díky plápolavému 

ocásku, který vypadá jako závoj.                                       

   Zoey je velmi čiperná, ale já se jen tak povaluji, jsem hodně líná. Vždy jak 

nám Jolana hodí krmení do akvária, Zoey vyplave, aby toho měla nejvíce, ale já si 

vždy počkám, až to spadne dolů ke dnu. Zrovna teď jsem hodně tlustá, protože 

Jolana odjela o jarních prázdninách na hory. Starala se o nás její babička, která 

nás vykrmila. Vypadala jsem jako oranžový kapr a moje sestra též. Když nás 

Jolana viděla, byla velmi smutná, a tak nám dala dietu a díky ní vypadáme už o 

něco lépe. Má nás ráda.        

 Jolča se o nás stará nejlépe, jak dokáže. Mám ji moc ráda, ale nemám ráda 

její babičku, protože nás vždy vykrmí, a jejího bratra, který si nás ani nevšimne. 

Jolana Ježková – 6. ročník 

                Pohled na svět očima zvířete 

Ahoj, jsem pes a jmenuji se Ben. Je mi 8 let 

a už nejsem žádné štěně. Bydlím v rodinném domě, 

pelíšek mám v kuchyni. Moje panička je strašně 

moc hodná. Chodí se mnou na procházky, abych se 

mohl vyvenčit. Jídlo dostávám pokaždé, když mám 

misku prázdnou, ale někdy jsem mlsný a granule 

nesním. Vodu mám moc rád a panička mi mění vodu 

2x denně. Měl jsem i kamaráda, ale ten musel jít 

pryč, protože byl moc velký, byl to rotvajler. Moc 

mi chybí.  

Na paničce se mi nelíbí to, že mě nepustí do obýváku na gauč. Ale každý 

večer ležím v posteli se svou kamarádkou Andreou. Není to sice fena, ale člověk. 

Mám jí hrozně rád. Hladí mě po zádech, na bříšku a nad ušima. Na lidech nechápu 

to, že když mají hlad, něco si uvaří a nedají si se mnou granule.  Jídlo, co vaří 

panička, je hrozně moc dobré. A tak se na ni koukám smutnýma očima, aby mi 

dala také ochutnat. Většinou mi ochutnat dá a musím říct, že je to velké mňamka. 

Svojí rodinu mám moc rád a nikdy bych jí nevyměnil. 

Andrea Tůmová – 7. ročník 
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Anketa s deváťáky na téma Moje přijímačky 

  15. duben byl pro některé žáky nejvyššího ročníku velmi důležitý. Ten den 

totiž psali přijímací testy na vybrané střední školy. Testy byly jednotné, to 

znamená pro všechny stejné, a skládaly se z dvou hlavních předmětů – českého 

jazyka a matematiky. Po týdnu od napsání se měli žáci dovědět výsledky 

přijímacího řízení.  Udělali jsme si den předem v hodině českého jazyka malou 

anketu, v níž deváťáci odpovídali na tyto 3 jednoduché otázky: 

1. Jak jsem se připravoval(a) na přijímací zkoušky?  

2. Jaké pocity jsem měl(a) v den přijímaček? (ráno, po napsání, večer…) 

3. Zítra se dozvím, jestli jsem byl(a) přijat(a) na vybranou školu. Co si 

myslím teď? Vyjde to?  

A tady jsou některé odpovědi. 

Vlaďka: 

1. Chodila jsem pravidelně na doučování ve škole, zkoušela jsem si doma cvičné 

testy a také mi pomáhala starší sestra se vším, co jsem nechápala. 

2. V den přijímaček jsem nebyla vůbec nervózní, něco mi říkalo, že to bude v 

pořádku a už jsem to chtěla mít za sebou. Po dopsání testů už jsem nic neřešila a 

večer jsem v klidu usnula s vědomím, že už konečně mám za sebou všechnu tu 

práci navíc. 

3. Na rozdíl od minulého týdne, kdy jsem byla naprosto v klidu, jsem teď docela 

nervózní a doufám, že mě vezmou. 

Lukáš: 

1. Chodil jsem na doučování a učil jsem se doma. 

2. Ráno, když jsem vstal, tak jsem byl nervózní, ale po napsání matematiky a 

zjištění, že jsem vůbec nic nevěděl, mi to už bylo celkem jedno. 

3. Nejsem si moc jistý, ale doufám, že jo. 

Katka: 

1. Chodila jsem ve škole na kroužky, zkoušela jsem nějaké testy doma na 

internetu, hlavně testy z loňského roku a ve čtvrtek už jsem si dala oddych a 

doufala jsem, že snad většinu umím. 

2. Ráno jsem vůbec nebyla nervózní, jen když jsme se blížili ke škole, měla jsem 

trochu strach. Po napsání obou testů jsem byla ráda, že jednu část přijímaček 

mám za sebou.  

3. Nedozvím, ještě mě čekají talentovky. 



 

14 
 

Libor: 

1. Psal jsem několik zkušebních testů z CERMATU, navštívil jsem přípravné kurzy 

na mnou vybrané škole. 

2. Ráno na mě postupně začal padat nepříjemný pocit z toho, co mě čeká za 2 

hodiny. Při psaní jsem, až jsem se tomu divil, neměl vůbec žádné obavy a úkoly 

jsem řešil naprosto v klidu. Večer jsem se cítil trochu zvláštně…už se těším na 

nápis „přijat“ u mého jména. 

3. Mělo by to vyjít. Připravoval jsem se dobře a hodně, takže doufám, že se to do 

mých výsledků promítne.  

Terka: 

1. Pravidelně jsem chodila na kroužek českého jazyka a matematiky. Doma jsem si 

počítala z Bělouna, dělala si rozbory vět a psala různé diktáty. 

2. Ráno jsem byla trochu nervózní, ale po napsání matematiky jsem přestala být a 

při češtině jsem byla úplně klidná. Večer jsem nad tím moc nepřemýšlela. 

3. Snad ano. 

Radim: 

1. Měl jsem možnost chodit na doučování jak z českého jazyka, tak z matematiky. 

Do obou těchto kroužků jsem chodil, ale po chvíli mě to omrzelo a začal jsem se 

učit „na vlastní pěst“. Toto moje učení spočívalo ve vyhledávání a psaní různých 

testů z internetu. 

2. Jelikož jsem přihlášen na střední školu v Praze, musel jsem brzy ráno vstávat. 

Byl jsem unavený a ospalý, takže jsem si nějak neuvědomoval, kam jedu. Po 

napsání jsem byl rád, že to mám už za sebou, ale pořád jsem přemýšlel nad 

příklady, u kterých jsem nevěděl řešení. 

3. Myslím a doufám, že mám šanci na přijetí. Ale moje doufání kazí nedobrý pocit 

z blížícího se vysvědčení a ze špatně napsané čtvrtletky z matematiky. 

Bára: 

1. Chodila jsem do kroužků matematiky a českého jazyka. Doma jsem se taky 

připravovala, zkoušela jsem různé testy. 

2. Popravdě? V noci jsem se pořád budila a moc jsem toho nenaspala. Ráno jsem 

byla strašně nervózní, vlastně celou dobu, ale až jsem vešla do třídy, kde jsem 

testy psala, tak ze mě nervozita opadla. 

3. Doufám, že by to mohlo vyjít. Ale vždycky se najde ta správná cesta, kterou 

chceme jít. 
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 Rozhovor s harfistkou Annou Kolaříkovou 

 
Od kolika let se věnujete hře na harfu? Hraji od 21 let. 

Na kolik hudebních nástrojů hrajete? Na tři. Na klavír, varhany a harfu.  

Kdy jste se naučila hrát na harfu? Když jsem končila konzervatoř v šestém 

ročníku, našla jsem si paní profesorku v Olomouci, která mi dávala soukromé 

hodiny a připravila mne na přijímací zkoušky.  

Proč jste si vybrala harfu? Byl to můj dětský sen, už jako malá pěti nebo 

šestiletá holčička jsem chtěla hrát na harfu. Přišla jsem do hudební výchovy, tam 

jsem vykonala přijímací zkoušky a když se mne vlastně ptali u komise, na jaký 

nástroj chci hrát, tak jsem řekla na harfu a všichni se začali smát, že to není 

možný, že je to moc drahý nastroj a že není hlavně učitel, který by mne učil. A 

tak jsem tam začala brečet, oni věděli, že přestřelili, tak mi řekli, ať nejdřív 

zkusím hrát na klavír a potom se k té harfě vlastně dopracuji. Ale já jsem to 

vlastně k té harfě vzala ještě přes varhany, protože jsem začala studovat hru na 

varhany. Na konzervatoři jsem si vlastně uvědomila, že mám momentálně k té 

harfě nejblíže, a tak jsem jedinečnou možnost využila a začala jsem hrát na 

harfu na konzervatoři.  

Kdo vás k tomu přivedl? K hudbě mě přivedla moje mamka, která mě od třech 

let vodila do pěveckého sboru Slunko a pak už jsem plynule přešla do té základní 

umělecké školy. Mám dva starší bratry a ti jsou taky muzikanti, mají vystudované 

kytary, takže naše mamka nás k tomu přivedla všechny. Můj děda byl varhaník a 

druhá babička byla zpěvačka, takže my to máme v rodině. 

Kolik stojí harfa, na kterou hrajete? Je to můj vlastní osobní nástroj a má pro 

mne nevyčíslitelnou cenu, takže vám tu cenu neprozradím. 

A kolik stojí vyučování na harfu? V základní umělecké škole je to formou 

školného, což je 1250,- Kč na půl roku, to znamená na pět měsíců. Pokud chce 

někdo začít, je tedy úplně ideální v základní umělecké škole. 

Co bychom měli dělat, kdybychom se chtěli naučit hrát na harfu? Přihlásit se 

do základní umělecké školy a pak už bych vám na hodinách ukazovala, jak postavit 

ruce, jak si sednout a postupně bychom začali hrát.  

Kolik žáků vyučujete v současné době ve hře na harfu? V současné době čtyři. 
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A doprovázíte hrou na harfu nějaké taneční vystoupení nebo balet?  To 

nedoprovázím, protože vlastně tady v Třebíči není tahle možnost. To bych mohla 

doprovázet, kdybych byla součástí nějakého divadelního orchestru. Ale 

spolupracuji s různými sólisty, muzikanty a zpěváky, doprovázím různé 

sbory…takže doprovázím jiná tělesa než balet. 

Pokusila jste se nějakou skladbu pro harfu sama složit? No určitě. Vždycky 

když jsem sama, a mám takzvané nokturno, tak si vymýšlím vlastní skladby.  

Jaký největší úspěch jste zažila ve hře na harfu? Největší asi loňský koncert 

na festivalu v Ostravě, kde jsem vlastně byla pozvaná na poetickou scénu. To byl 

asi můj největší zážitek, a tak by se tedy dalo říct i největší úspěch.  

Jaké máte sny a plány do budoucna? Sny a plány do budoucna…chtěla bych být 

šťastná, zdravá a spokojená a žádný kariérní postup nemám v plánu. Já se hudbou 

bavím a hudbou se chci bavit dál.  

Rozhovor připravily a vedly žákyně 7. ročníku – Barbora Hobzová  

                                                                            Alena Chaloupková 

                                                                             Natálie Mutlová 

                                                                                              Nikola Stručovská 

                                                                             Kamila Šoukalová
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A na závěr trocha poezie z devítky… 

 V hodině literární výchovy jsme se inspirovali sbírkou Abeceda od 

Vítězslava Nezvala a pokusili jsme se vytvořit jednoduché básničky na vybraná 

písmena abecedy. Naše výtvory jsme doplnili i obrázky. 
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