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Milý čtenáři, 

právě držíš v ruce další vydání našeho školního časopisu, tentokrát tematicky 

opět více zaměřeno na blížící se vánoční svátky. Obchody a ulice jsou už 

vyzdobeny, na náměstích a návsích svítí vánoční stromečky a také v našich 

třídách už propuklo vánoční zdobení. Děti začínají být netrpělivé a těší se na to, 

co jim Ježíšek přinese, i dospělí začínají být netrpěliví a děsí se, že to všechno 

nestihnou. Přejeme všem, aby nadcházející vánoční svátky prožili bez stresu, aby 

si odpočinuli a do nového roku načerpali potřebnou energii.  

Krásné Vánoce 

a šťastný nový rok 2016! 

Ilustrátorky, které se podílely na tomto čísle časopisu: 

Adéla Špačková, 8. ročník – obrázek z titulní strany 

Kamila Šoukalová, 7. ročník – obrázek malého Ježíška  

Barbora Hobzová, 7. ročník - vánoční stromeček s myškami 

Kateřina Outolná, 8. ročník – truhla s pokladem 
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BYLO - NEBYLO 

ZÁŘÍ 

 1. 9. proběhlo na terase školy slavnostní zahájení školního roku 2015/2016. 

ŘÍJEN 

 1. 10. pořádala naše škola na místním fotbalovém hřišti kvalifikační kolo školského 

poháru „Coca-Cola cup“. Jedná se o celorepublikový fotbalový turnaj všech 

základních škol, které se do soutěže přihlásí. Naši školu reprezentovali vybraní 

žáci z 2. stupně.  

 5. 10. odjely dívky z 8. a 9. ročníku do Třebíče, kde se v rámci preventivních 

programů Městské policie ČR zúčastnily programu s názvem „Jak se nestát 

obětí?“ 

 11. – 17. 10. odcestovalo 20 žáků naší školy s pedagogickým doprovodem do 

Londýna na jazykový a poznávací pobyt. 

 15. 10. zbylí žáci z 8. a 9. ročníku navštívili 20. ročník Mezinárodního veletrhu 

vzdělávání Didacta v budově SPŠT Třebíč. 

 Ve stejný den odjeli žáci 3. a 4. ročníku na dopravní hřiště, které je součástí 

areálu ZŠ Bartuškova v Třebíči – Borovině. Nejdříve absolvovali teoretickou část 

v učebně a poté si i přes nepříznivé počasí vyzkoušeli své znalosti a dovednosti 

při jízdě na kolech. 

 23. 10. byla výuka v hodinách angličtiny na 2. stupni zaměřena na svátek 

Halloween, který se slaví v anglicky mluvících zemích. Žáci se na hodinu oblékli do 

strašidelných kostýmů, v nichž se i nechali vyfotit, a pak si povídali o původu 

svátku a zvycích spojených s Halloween. Výuku zpestřily i tematicky zaměřené 

hry a soutěže. 
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 26. 10. nemohla z provozních důvodů probíhat výuka ve škole, proto jel 1. i 2. 

stupeň bruslit na zimní stadion do Moravských Budějovic. 

 27. 10. vyrazili žáci 8. a 9. ročníku do Třebíče, kde pro ně byla připravena 

exkurze v čističce odpadních vod, v Muzeu Vysočiny a v židovské čtvrti. 

    

LISTOPAD 

 9. 11. v odpoledních hodinách vyrazili žáci IX. třídy na Úřad práce v Třebíči, kde 

pro ně byl přichystán program vztahující se k volbě jejich budoucího povolání. 

 11. 11. děti z MŠ a z 1. a 2. ročníku navštívily Alternátor v Třebíči, kde byla pro 

ně připravena přednáška o Slunci, Měsíci, o počasí na Zemi a o planetách ve 

vesmíru. Následovala prohlídka budovy Alternátoru a na závěr se žáci vydováděli 

v dětské herně. 

 Od 13. 11. byl zahájen plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. třídy a děti z MŠ. 

 18. 11. navštívili žáci 1. a 2. ročníku Městskou knihovnu v Třebíči, kde se 

zúčastnili besedy na téma Večerníček. Poté se přesunuli do budovy Městské 

policie Třebíč, kde pro ně byla připravena přednáška zaměřená na rozdíl mezi 

Městskou policií ČR a Státní policií ČR. Také si povídali o bezpečnosti na silnicích 

a při přecházení přechodu pro chodce. 

 24. 11. proběhl na naší škole audit, který měl ověřit, zda se naše škola může 

pyšnit titulem EKOŠKOLA. Podařilo se a naše škola získala již potřetí titul 

EKOŠKOLA, který má platnost 4 roky. Členové ekoparlamentu pod vedením 

koordinátorky Ing. Marie Kružíkové, ostatní zaměstnanci školy a obecního úřadu 

odvedli velký kus práce, aby titul obhájili. 

   

PROSINEC 

 4. 12. proběhla v režii žáků 9. ročníku mikulášská nadílka. 

 10. 12. se žáci 1. a 2. stupně zúčastnili v třebíčské Pasáži filmového představení 

Doktor Proktor a prdicí prášek. 

 15. 12. navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku třebíčský Alternátor a děti 1. a 2. ročníku 

společně s dětmi z mateřské školy zhlédli divadelní představení Vánoční 

zvoneček vypravuje. 

 

Na prosinec ještě plánujeme: 
 18. 12. je připravena školní besídka s názvem Pohoda Vánoc. 

 21. 12. máme v plánu bruslení v Moravských Budějovicích. 

 22. 12. se uskuteční již tradiční „Vánoční dortování“ pro žáky 2. stupně a na 1. 

stupni proběhne projektový den s vánoční tematikou.  
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Co o některých akcích školy napsali žáci: 

Coca-Cola cup 

Dne 1. 10. 2015 se vybraní kluci z 2. stupně zúčastnili fotbalového turnaje Coca-

Cola cup pořádaného u nás v Čáslavicích. Prvním protivníkem byl tým z Jaroměřic. Zápas 

byl hodně vyrovnaný, ale i přesto jsme dokázali vstřelit 2 branky a vyhrát. Druhým 

protivníkem byl tým z Myslibořic. I když byl soupeř od začátku lepší, přesto jsme si 

dokázali vytvořit gólové šance, které jsme však neproměnili. Tyto chyby nás připravily o 

vítězství. Do dalšího kola náš tým nepostoupil, ale podal velmi dobrý výkon a získal 

zkušenosti na příští rok. 

Petr Machovec – 9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Londýna (11. - 17. října 2015) 

 Letos jsme dostali možnost navštívit hlavní město Velké Británie - slavný Londýn. 

Vzhledem k tomu, že nám velkou část zaplatil fond z Evropské unie, stál zájezd, včetně 

ubytování, školy, stravy a dopravy, pouze 1000 Kč na žáka. Mělo to ale jeden háček - 

fond mohl zaplatit pobyt jen dvaceti žákům, a tak paní učitelky čekal složitý úkol - 

vybrat 20 jedinců, kteří si to zaslouží.                                                                                                                                                  

 Vybíralo se podle prospěchu a chování, ale taky podle toho, jestli dotyčný žák 

vykonal pro školu něco navíc, někde ji reprezentoval apod. 

 Původně jsme měli odjíždět v neděli 11. října o půl dvanácté dopoledne. Datum 

zůstal, ale čas odjezdu se posunul až na sedmnáctou hodinu. Tak jsme tedy vyrazili. 

 Cesta byla velice dlouhá, asi 26 hodin. Projeli jsme Německo, dále Nizozemí, 
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Belgii a hurá přes francouzský La Manche do Doveru. Potom zabočit na levou stranu a 

přímo vstříc Londýnu. 

 Na kraji Londýna nás přivítalo předměstí s typickými cihlovými domky. Jeli jsme 

dál a dál, až jsme dorazili na meeting point. Po chvíli napětí si pro nás postupně začali 

přijíždět anglické rodiny. 

 Program původně plánovaný na pondělí se tedy přesunul na úterý. Ráno jsme 

dostali anglickou snídani a před námi byla prohlídka Londýna. Viděli jsme proslulý Big 

Ben, Parlament, hlavní sídlo britské královny Buckinghamský palác, Westminster Abbey, 

což je místo, kde se konají všechny důležité královské ceremoniály, National Gallery a 

také jsme si prošli Central Park. 

 Středeční den patřil Windsorskému hradu. Windsorský hrad je známý jako letní  

sídlo britské královny, která si jej velmi oblíbila. Před vstupem do areálu jsme museli 

projít bezpečnostní kontrolou téměř jako na letišti. O tomto hradu Britové tvrdí, že je 

to největší hradní komplex na světě, u nás za největší hradní komplex na světě 

považujeme náš Pražský hrad. 

 Ve čtvrtek jsme navštívili nejvyšší britský útes Beachy Head a město Brighton. 

Útesy na tomto místě jsou velice strmé a vysoké. Příroda je vytvořila opravdu nádherně. 

Město Brighton je známo svým zábavním molem, které se nachází kousek od pobřeží. 

 V pátek byl na programu dne Londýn podruhé. Pluli jsme lodí po Temži a podívali 

jsme se do Toweru, což je staré vězení, ve kterém byly vězněny významnější osobnosti. 

Také jsme se prošli po veleznámém mostě Tower Bridge. Škoda jen, že jsme nemohli 

vylézt až nahoru. Odpoledne nás, stejně jako v úterý a ve středu, čekala škola. Po 

skončení výuky jsme obdrželi certifikáty a vyrazili jsme vstříc České republice. 

Libor Oliva – 9. ročník 
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DIDACTA 

Naši spolužáci jeli na týdenní pobyt do Londýna od 11. – 17. 10. a my ostatní z 8. a 

9. ročníku jsme 15. 10. vyrazili do Třebíče na Průmyslovou školu, kde se konal veletrh 

vzdělání DIDACTA.  

             Po vyčerpávající a deštivé cestě od ,,autobusáku‘‘ ke škole jsme vkročili do 

budovy, kde nás ihned u vchodu zastavili a dali nám letáček s rozpisem stánků, kterých 

bylo asi šedesát. Na veletrhu jsme byli asi hodinu a půl. Já si domů přivezla jen pár 

letáčků, ale potkávali jsme i návštěvníky, kteří měli letáčků desítky. Někteří zástupci 

škol na sebe dost upozorňovali a Kubu z 8. třídy právě „zaujal“ stánek fotografické 

školy, kde fotili návštěvníky zdarma. Kuba neváhal a sedl si na pohovku, kde ho vyfotili. 

Fotky mu zaslali na e-mail. Byl z toho nadšen po celou dobu exkurze. 

 Asi po hodině a půl procházení se po budově střední školy jsme šli dolů zpátky na 

autobusové nádraží, odtud jsme odjeli autobusy domů. 

Michaela Černá – 9. ročník 

 

Exkurze do ČOV, muzea a prohlídka židovské čtvrti v Třebíči  

Dne 27. 10. jsme my osmáci společně s deváťáky jeli na exkurzi do Třebíče, kde 

jsme navštívili čističku odpadních vod, muzeum a židovskou čtvrť.  

Na exkurzi v ČOV nám vysvětlili, jak probíhá čištění vody, na jakých principech 

funguje a jak je tam dlouho. Ukázali nám jednotlivé kroky čištění. Po prohlídce čistírny, 

jsme nasedli do autobusu, který nás přepravil k třebíčskému zámku, kde jsme měli 

domluvený program v Muzeu Vysočiny. Zde jsme se rozdělili do 2 skupin podle ročníků.  

9. třída se dověděla o geologickém vývoji Třebíče v programu s názvem Svět 

neživé přírody a my jsme se vydali do zámeckých komnat, zařízených ve stylu přelomu 

19. a 20. století, abychom si připomněli doby, kdy Třebíč ještě byla valdštejnská. 

 Posledním cílem naší exkurze byla židovská čtvrť, kde jsme navštívili Zadní 

synagogu a židovské muzeum Seligmanna Bauera. V synagoze nás průvodkyně seznámila 

s dějinami třebíčského židovského ghetta a jeho obyvatel. Dům Selingmanna Bauera je v 

přímém spojení se Zadní synagogou. Nachází se v něm totiž schodiště, kterým se ženy 

dostávaly na západní ženskou galerii synagogy. Nyní je zde expozice židovského bydlení s 

unikátním židovským obchodem.  

Židovská čtvrť je v seznamu památek UNESCO, je to jediná dochována židovská 

čtvrť v Evropě a také jediná židovská památka zapsaná na seznamu UNESCO mimo 

území Izraele. Nyní se v židovské čtvrti v Třebíči natáčí film režiséra Jiřího Svobody 

s názvem Zádušní oběť, jehož děj se odehrává v roce 1915. 

Tomáš Barák – 8. ročník 
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Předávání štafety 

Ve čtvrtek 12. a v úterý 24. listopadu probíhala akce ,,Předávání štafety". Žáci 9. 

třídy tak mohli svoje získané vědomosti z ekologie předat mladším spolužákům. Byli jsme 

rozděleni do skupin, které v jednotlivých třídách (i v mateřské školce) prezentovaly, co 

si připravily na téma DOPRAVA. Součástí byly i různé hry a soutěže, za jejichž správné 

splnění dostali žáci sladkou odměnu. Naše skupinka byla v 5. a 7. třídě a i když jsme se 

ze začátku trochu bály a moc se nám do toho nechtělo, tak se nám to nakonec moc líbilo 

a celkem nás to i bavilo. Doufám, že se hodina líbila i druhé straně a že naše prezentace 

přispěla k získání titulu EKOŠKOLA. 

Denisa Zacharovová – 9. ročník 

Mikulášská nadílka v naší škole 

Dne 4. 12. se v naší škole tradičně konala mikulášská nadílka. Za Mikuláše, anděly 

a čerty jsme se převlékli my, žáci 9. ročníku. Jelikož nás je ve třídě docela hodně, bylo 

hodně i andílků  a ještě víc čertů. Hned první vyučovací hodinu jsme vyrazili do tříd a 

navštívili jsme i děti v mateřské školce. 

 Když jsme obešli všechny třídy, vydali jsme se ještě na obecní úřad, do obchodu 

a také za bývalým panem učitelem Pejchalem. Trvalo nám to celé něco málo přes 2 hodiny 

a moc nás to bavilo. Všichni jsme si tuhle akci užili a přejeme příštím deváťákům, aby je 

to bavilo stejně jako nás.  

Libuše Bartesová – 9. ročník 
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Výběr z žákovských prací 

Historie vánočního stromu 

Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i 

koledníci. Podle tradice a taky podle první zmínky se stromek také zavěšoval nad 

štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů. 

Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. 

Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku 

v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. Nejdříve bychom jej našli v cechovních a 

řemeslnických domech. Do 

soukromých prostor začal pronikat až 

v polovině 17. století. Německé 

prostředí opouští v 19. století. Ujímá 

se nejprve ve městech, poté na 

venkově, většinou ho přijímají dříve 

protestanté než katolíci. 

Katolická církev považovala 

zpočátku zdobení stromů za pohanský 

zvyk. V mnohém měla pravdu. 

Germánské kmeny prý tak kdysi o 

zimním slunovratu uctívali boha 

Wotana. Podobně i Keltové 

ozdobenými stromky či větvemi 

uctívali boha Slunce. 

V Čechách nemá vánoční 

stromek dlouhou tradici. Poprvé jej 

postavil pro své přátele ředitel 

pražského Stavovského divadla Jan 

Karel Liebich na svém libeňském 

zámečku. Nový zvyk se však začal 

prosazovat jen pozvolna, a to až ve 

40. letech 19. století v bohatých 

pražských měšťanských rodinách. 

Nikola Stručovská – 7. ročník 

 

                                                                

https://www.email.cz/download/i/3F2xeBmLrxCxSNl6UoaNn0eyQrqLCYz-LvqTYKY8SdwmdUNEn2xa8lUoX_LhNOv-XEB3Cso/img020.jpg
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Můj největší zážitek 

 Už odmala jsem si přála mít nějaké zvířátko. Měli jsme želvu, andulku, ale to 

nebylo ono. Chtěla jsem pejska. Trvalo mi docela dlouho, než jsem přemluvila rodiče, až 

konečně souhlasili.  

 A tak začalo velké hledání. ,,Chtěla bych zlatého retrívra,“ opakovala jsem pořád 

dokola. Mamka našla na internetu krásná černá štěňátka. Nebylo to příliš daleko, tak 

jsme si domluvili návštěvu. 

Cestou jsem několikrát řekla:,,Už tam budeme?“ Jeli jsme asi jen půl hodiny, ale 

já jsem se nemohla dočkat, a tak jsem se tedy pořád ptala. Přivítala nás fenka, která 

byla velmi hodná a měla čtyři malé pejsky, černé jako uhlí. Byli to spíš čertíci, neustále 

na mě skákali a tahali nás za tkaničky. ,,Tohle se mi líbí nejvíc,“ řekla jsem. Hned od 

začátku se ode mě nehnulo. Majitelé byli příjemní lidé a my jsme za chvíli odjížděli i s 

mým nejroztomilejším štěnětem. Dlouho jsem přemýšlela nad jménem a nakonec jsem ji 

pojmenovala Jessi. Nikdy nezapomenu na ten pocit, když jsem ji poprvé držela v náruči. 

Byl to nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostala.  

Protože byla venku tenkrát ještě velká zima, museli jsme ji nechat měsíc doma. 

To bylo nejhezčí.  

Teď už je Jessinka velká a máme ji venku. Je moc šikovná, denně si s ní hraji a 

učím ji novým věcem.  

Kamila Šoukalová – 7. ročník 

 

Veršování ve 4. třídě 

Tereza Ťupová, Tereza Trojanová:   Filip Kousal:  

Čáslavice           Čáslavice 

Čáslavice krásná ves,    V Čáslavicích mám babičku, 

na poli roste oves.      bydlí na kopečku. 

Na vsi stojí obchůdek,    Mám tam i tetičku, 

je tam plno lahůdek.     Štěpánovu matičku. 

Na vsi stojí hřišťátko,    Mám je rád, 

houpe se tam děťátko.    jezdím tam pořád. 

Svítí tady sluníčko     Hrajeme si na dvorku, 

a fouká tu maličko.     proháníme motorku. 

    Hana Jeřábková, Adam Špaček: 

                 Čáslavice 

    Čáslavice je vesnice krásná, 

    to je věc jasná. 

    Máme tady kamarády, 

    slavíme tu maškarády.  
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Žáci v IX. třídě dostali v hodině slohu úkol:  

Vymysli příběh podle této poznámky v žákovské knížce: „Rozbil okno a vymluvil se, že 

nemůže dýchat.“  

A jak si s tímto úkolem někteří z nich poradili? 

Špatné výmluvy 

21. 8. 2000 

Den, měsíc, rok a čas. Časové parametry období, kdy se narodil můj syn Eduard Kvítko. 

Napohled krásné a neškodné dítko, ale to jsem nevěděl, co bude vyvádět, až mu bude 13 

let. 

19. 1. 2014, 14:05 

Můj syn Edý se vrací domů ze školy, ne tak šťastný jako vždy. Přišlo mi to divné, tak se 

ho tedy ptám: „Eduarde, co se děje? Jsi nějaký smutný.“ 

Po asi 15 minutách vyslýchání jsem si sedl a přemýšlel o tom, jak mohl rozbít okno 

prázdnou petlahví a ještě s výmluvou, že nemohl dýchat. 

Druhý den jsem se rozhodl do školy zajít a ověřit si podezřelou výpověď mého syna. 

Po rozmluvě s paní učitelkou jsem se dozvěděl, že můj syn Edý není zrovna nejlepší hráč 

pin-pongu. 

Eduard prý prohrával a svůj vztek neudržel. Hned po špatné odehře míčku se napřáhl a 

hodil pálku po spolužákovi, ta ovšem našla jiný cíl. 

Eduard doma dostal výprask a myslím, že pin-pong hrát dlouho nebude.  

Radim Bastl – 9. ročník 

Zlý sen 

„Vysvětlíš mi to? Nehledě na to, že nové okno se nezaplatí samo!“ Poslouchal 

Ondra tátův rozhořčený hlas a snažil se domyslet nejrozumnější vysvětlení.  

Téhož dne odpoledne ve škole. „Proč zrovna já musím odnášet věci do 

kabinetu?“ kladl jsem si nejhloupější otázky. „A proč ta kočka před tím psem 

neuteče?“ nahnul jsem se k oknu a vtom se to stalo. Slupka od banánu! Uklouzl jsem a 

nejmenší krabice spadla přímo do okna.  

„Dvořák? Co děláte u toho okna? A proč je rozbité?“ Snažil jsem se rychle něco 

vymyslet. „Jen jsem… Nemohl jsem dýchat a…“ 

 „A už ani slovo! To okno samozřejmě zaplatíte!“ rozčilovala se dál učitelka. 

Píp, píp zazvonil budík u Ondřeje v pokoji. 

Kateřina Vranková – 9. ročník 
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Vypravování podle písmen slova POKLAD 

V hodině slohu jsme dostali za úkol vymyslet příběh, který měl být o nějakém 

pokladu. Toto slovo se nám totiž do vypravování promítlo tak, že každý nový odstavec 

musel začínat jedním písmenem slova POKLAD. 

A tady jsou dvě z těch nejvíce povedených prací: 

,,Pátek !,“ vykřikla jsem radostně ráno na celý dům, protože odpoledne odjíždím 

na tábor. Venku bylo hezky, a proto jsem se celou dobu před odjezdem loučila s mým 

pejskem Bessinkou. Konečně nastala 2. hodina odpoledne a jela jsem do Okříšek, odkud 

vyjížděl vlak do Telče. Tímto vlakem jsme odjížděly všechny děti společně s vedoucími 

na tábor.                                                                

Odpoledne, kolem 4. hodiny, jsme dorazili do Telče. Dál jsme pokračovali 

autobusem do nedaleké vesnice Studená, odkud se muselo jít pěšky asi 1 Km na mýtinu 

uprostřed lesa, kde pro nás již byly připraveny stany s podsadou. Hned po zabydlení nás 

svolali vedoucí, aby nám řekli plány na zítřek. Zbytek dne jsme se seznamovali a povídali 

si. 

Konečně druhý den. Ráno se ke mně obrátila Zuzka a řekla: ,,Vstávej, už je ráno! 

“. Během 10 minut jsme všichni vstali. Měli jsme rozcvičku, nasnídali se a vedoucí nám 

oznámili: ,,Po obědě se vydáte hledat poklad, zbytek instrukcí vám řekneme, než se 

vydáte na cestu!“. Všichni radostí jásali. 

Les byl hluboký, a tak nás čekalo velké dobrodružství. Vedoucí nás rozdělili do 3 

skupin a vybavili mapou s plánkem, jak se dostat k pokladu. Cesta měla dohromady 10 

stanovišť, jež jsme zvládli, až na poslední, kde jsme museli zdolat lanovou dráhu. 

Alča, nejmladší členka naší skupiny, se zasekla na laně uprostřed dráhy a volala 

na nás: ,,Pomoc, já se bojím !“. Všichni jsme se o ni báli a v danou chvíli nevěděli, co máme 

dělat. 

Dolů ji dostal jeden z vedoucích, jenž to tam měl na starosti, a všichni jsme byli 

rádi, že to dobře dopadlo. I poklad se nám nakonec podařilo najít. Byl ukrytý pod velkým 

pařezem. Zbytek tábora jsme se chodili koupat do místního rybníku Velký Pařezák, hráli 

různé hry a navštívili i zámek Telč. 

Nikola Stručovská – 7. ročník 

 Poklad na táboře 

Pondělního rána jsme byli vzbuzeni trubkou. Oblékl jsem se a vylezl ze stanu. 

Tam už stál vedoucí a oznámil nám, že se bude hledat poklad. Tak ať jsme nastoupeni 

přesně ve dvacet hodin před jídelnou. Přišli jsme ve stanovený čas před jídelnu a dostali 

jsme baterku. Pak jsme losovali, s kým půjdeme. Já jsem si vylosoval Ondru, který je se 

mnou ve stanu. Po rozpuštění jsme se vydali na cestu. 
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Ondrovi zhasla baterka hned na začátku a moje také nesvítila úplně nejlíp. Vtom 

Ondra zařval: „Moje noha!“ A já věděl, že je zle. 

Kromě zraněné nohy jsme také zabloudili v lese. Byla tma, takže jsme téměř nic 

neviděli, ale slyšeli jsme divné šustění. 

Liška se k nám plížila a my jsme se vyděsili. Měli jsme strach. Ondra začal křičet: 

„Má určitě vzteklinu.“ Já jsem v té chvíli nevěděl, co mám dělat. 

A aby toho nebylo málo, tak úplně zhasla i moje baterka. Neviděli jsme ani na 

krok, a tak jsme vůbec netušili, kde ta liška je. 

Děti uslyšely náš křik a přišly nám na pomoc. Zahnaly lišku a pomohly mi Ondru 

odnést do tábora. Poklad jsme nenašli, ale adrenalin to byl. 

Natálie Mutlová – 7. ročník 

Dopis literární postavě 

V rámci projektu Čtenářské dílny jsme často v hodinách literatury pracovali 

s textem tak, jak jsme doposud nebyli zvyklí. Například při četbě ukázky dramatu Bílá 

nemoc od Karla Čapka jsme jako jeden z úkolů měli napsat dopis jednomu ze dvou 

hlavních hrdinů ukázky. Podle slov paní učitelky se nám dopisy prý moc povedly.  

Ukázky dopisů, které byly adresovány doktoru Galénovi: 

Doktore Galéne, 

velice mě zaujal Váš neoblomný postoj k podmínce, kterou jste dal baronu Krügovi. Je 

dobré, že jste se nedal zviklat maršálovými řečmi a nedal jste se zmást ani jeho výmysly 

ohledně toho, že o sobě tvrdil, že má božské poslání.  

Vaše myšlenka o celosvětovém míru je opravdu správná. Válka není nic dobrého, 

přináší velký zmar a zkázu. Proto je důležité vyhýbat se vojenským konfliktům. 

Určitě Vás ale musela zasáhnout smrt barona Krüga. Asi si budete vyčítat Vaši 

podmínku, ale já myslím, že vy za to nemůžete. Jen jste chtěl celosvětový mír a opravdu 

byste mu pomohl, jen kdyby přestal vyrábět ty zbraně. 

Doufám, že se vyrovnáte s Vaším smutkem. 

S pozdravem Libor Oliva 
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Dobrý den, vážený pane doktore Galéne, 

píši Vám tento dopis, abych Vás podpořila ve Vaší snaze zastavit válku a ušetřit životy 

zdravých mladých lidí, kteří každý den zbytečně umírají v zákopech jen kvůli něčí 

hrdosti a neústupnosti. Podmínka léčit jen chudé lidi, kteří nepodporují válku, mi přijde 

jako skvělý nápad a doufám, že se Vám v tom bude dařit a že otevřete oči mnoha lidem. 

Doufám, že lidé budou Vaši podmínku respektovat a že se Vám podaří snížit počet 

umírajících, ať už ve válce, nebo na bílou nemoc. Kdyby byli všichni tak soucitní, na světě 

by bylo mnohem lépe. 

                                                                                          S pozdravem Libuše Bartesová  

Vážený doktore Galéne, 

Strašně noc Vám děkuji a obdivuji za toto rozhodnutí, které jste učinil. Rozhodně 

Vás chápu a stojím za Vámi. Také bych si moc přála, aby byl svět v pořádku a nemuselo 

se bojovat. Myslím, že se dá konflikt řešit jinak, nejen násilím a výhružkami. Proč to 

vlastně lidé dělají? Chtějí si tím něco dokázat? Ale co? To jim není líto těch nevinných 

lidí, kteří mají strach a dokonce i zemřou? 

 Já to prostě nechápu! Místo toho, aby se lidé milovali a pomáhali si, tak mezi 

sebou bojují. Já s tím bohužel nic neudělám, ale věřím, že Vy ano, doktore Galéne. Můj 

největší hrdina z této události jste Vy. 

 Mějte se krásně a buďte zdráv. 

S pozdravem Barbora Petrášová 

  

A teď co bylo adresováno Maršálovi? 

Drahý Maršále, 

národ potřebuje někoho, kdo dokáže být vůdcem a kdo zřídí zákony. Avšak bude 

spokojený teprve tehdy, kdy se nebude muset bát, nebude se muset schovávat a bojovat. 

Národ je usedlý, má rád klid a zjednodušeně řečeno každodenní klasiku. 

Proto Vaši excelenci prosím o jediné. Nechtějte pro svoji zemi válku, ale snažte 

se ji udržet pohromadě jako neporušené bojiště. Chtějte, aby lidé, které povedete, Vás 

uctívali z vlastní vůle, ne ze strachu, který by z Vás mohli mít.   

                                                                                           S pozdravem Katka Vranková 

Dobrý den, Maršále, 

nelíbí se mi, jak se chováte k doktoru Galénovi a myslím, že byste si měl uvědomit, 

že on může léčit bílou nemoc. Proto bych byl rád, kdybyste mu začal naslouchat. Žádám 

Vás, abyste přistoupil k jeho podmínce, která zní, že přestanete vyrábět všechny zbraně 

a zrušíte válku. Pokud tak neučiníte, donutíme Vás s doktorem Galénem jinými 

prostředky a vy sám uvidíte, že děláte velkou chybu.  

Pochopte můj dopis a udělejte, co je podle Vás nejlepší. 

S pozdravem Michal Růžička 
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Opět jsme se v hodině slohu zaměřili na vypravování. Tentokrát byla třída 

rozdělena do 4 skupin – na majitele hořícího domu, sousedy hořícího domu, hasiče a 

novináře. Každý žák měl ze svého pohledu za sebe psát vypravování na téma Hoří dům. 

Nebylo zadané, jaký dům hoří, kde se nachází, kdo je jeho majitelem a další informace, 

takže vznikly různorodé popisy. 

Vypravování z pohledu majitele domu: 

Ležím v posteli a koukám se do stropu. Je mi docela těžko z dnešní večeře. Budík 

na mém nočním stolku ukazuje půlnoc.  

    Co je to za divný zápach? Vstanu z postele a jdu zjistit příčinu. Zdá se mi to nebo 

cítím kouř? A je tu horko? Otevřu dveře do kuchyně a zděsím se. „Pane Bože,“ vykřiknu. 

Vysoké plameny se drze derou z kuchyně dál do chodby. Utíkám zpět do ložnice a otevřu 

okno. „Pomoc!!!“ zakřičím. „Hasiči už jsou na cestě, vydržte,“ zavolá někdo z odnaproti. 

Nemohu se odtud dostat, jelikož bydlím v 7. patře a dveře ven jsou na druhé straně 

bytu. Zády sjedu po zdi a rozpláču se. Vidím, jak se oheň dál valí a nemá žádné překážky. 

Začínám se dusit kouřem, dám si rukáv od pyžama přes nos a ústa. Snažím se co nejméně 

vdechovat ten zákeřný dým. Je to jako mlha, hustá mlha. Slzy se mi kutálí po tvářích 

jako pravé perly a oči mám zarudlé, špatně se mi popadá dech. „Tohle je můj konec,“ 

pomyslím si, když oranžové, ostré jazyky překonají práh mé ložnice. Z venku slyším 

houkat sirény a povyk lidí. Rozkašlu se, nehorázně mě škrábe v krku. 

    Najednou se ozve rána. V kuchyni se propadne strop. Přestávám pomalu vnímat. 

„Pomozte mi někdo,“ zašeptám a zavřu víčka. Je tohle opravdu můj konec? Budu spát 

navěky? Uvidím ještě někdy svou rodinu?  

    „Slečno, probuďte se,“ zní nade mnou. Otevírám oči. Všude je plno lidí, novináři, 

reportéři, policie, hasiči, sanitka a nade mnou se sklání velice pohledný záchranář. Ty 

lícní kosti a rty… Vypadá jako nějaký model z časopisu. No, ale to už je jiný příběh.            

Barbora Petrášová – 9. ročník                                                                                                                                                               

 

Vypravování z pohledu souseda: 

,,Byl pozdní večer- první máj - večerní máj byl lásky čas. ‘‘ Takto zněly první věty 

z básně Karla Hynka Máchy, když vtom slyším hasičské houkačky. 

 Podívám se z okna a před naším domem stojí davy lidí, kteří se dívají, jak šlehají 

plameny z okna vedlejšího bytu. První jsou zde samozřejmě profesionální hasiči 

z vedlejšího města a až 5 minut po jejich příjezdu dorazí i místní dobrovolní hasiči. Na 

nic nečekám, obléknu si bundu, nazuji si boty, otevřu dveře na chodbu a hned je zavírám. 

Celá chodba byla zamořena oblakem černého štiplavého dýmu. ,,Co teď ?‘‘ řekl jsem. 

 Přistoupil jsem zpět k oknu, otevřel jsem ho a zvolal: ,,Pomoc! Pomoc! Pomoc! ‘‘ a 

jen jsem slyšel, jak velitel zásahu řekl do vysílačky: ,,Potřebujeme jedno vozidlo 

s výsuvným žebříkem, jeden muž je v pátém patře uvězněn. ‘‘ 
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 Asi za deset minut jsem stál na pevné zemi a koukal jsem, jak hasiči zdolávají 

požár. Můj byt byl skoro nedotknut plamenem, ale byt mého souseda Franty to asi moc 

nezvládl. 

Filip Benál – 9. ročník 

 

Vypravování z pohledu hasiče: 

Jednoho večera jsem měl na stanici noční službu. Byla poklidná noc, protože nikdo 

nevolal.   

  Kolem půl jedné v noci zazvonil telefon. Zvedl jsem sluchátko a řekl: ,,Hasičská 

stanice. Co se stalo?“. Z druhé strany vykřikla paní: „Rychle přijeďte! Hoří nám dům!“ 

,,Poplách!“ zakřičel jsem. 

Za pár minut jsme už jeli v autě na místo požáru. Při příjezdu jsem zahlédl, jak 

vysoké plameny už pohltily celý dům. Rychle jsme vybalili hadice a začali krotit plameny. 

Po nekonečných osmi hodinách se nám podařilo požár uhasit, ale z domu zbyly jen 

ohořelé trosky. 

  Po uhašení si místo požáru převzali policejní psovodi, aby zjistili, kde požár 

vypukl. Až jsme konečně dorazili na základnu, všichni hasiči odešli domů si zaslouženě 

odpočinout.  

Petr Machovec – 9. ročník 

 

Vypravování z pohledu novináře: 

Zpráva z novin 

Hoří dům 

pondělí 26. 6., Nová Říše 

 V pondělí 26.června okolo jedenácté hodiny večerní dostal hasičský dispečink v 

Jihlavě hlášení o vzniklém požáru staré stodoly v obci Nová Říše. Hasičský sbor dostal 

varování, že suché seno ve stodole by mohlo způsobit potíže.                                                                                                                                     

 Na místo byl vyslán sbor SDH Nová Říše. Po příjezdu však zjistili, že se oheň 

rozšířil i na obytný dům stojící těsně vedle stodoly. Bylo proto nutné zavolat posily. Byl 

přivolán hasičský záchranný sbor z Telče. Za pomoci těchto dvou týmů se požár podařilo 

uhasit, ale dříve než za 2,5 hodiny to nestihli. 

 Oheň napáchal velké škody. Stodolu museli hasiči strhnout a dům byl také velmi 

poškozený. Celkové škody jsou odhadovány na 1,8 milionu korun. Příčina požáru se stále 

vyšetřuje.  

Libor Oliva – 9. ročník 
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Hlášky sedmáků  

aneb Co dokážou někteří vymyslet v písemkách 

Při překládání textu z AJ do ČJ: „…já jezero“ 

Z hodiny matematiky: „Tupoúhlý trojúhelník má všechny strany tupý.“                

Otázka při písemce z dějepisu: „Kdo je hlavou západní (katolické) církve?“ 

Odpověď: „Mohamed.“ 

„Vikingové připluli v 9. století na Islám.“  

Otázka při písemce z dějepisu: „Co se stalo s žáky Cyrila a Metoděje po Metodějově 

smrti?“ 

Odpověď: „Šli do nebe.“ 

Otázka při písemce z přírodopisu: „Kde se vyskytují ploštice?“ 

Odpověď: „V Rokytnici u kostela.“ 

Při písemce z výchovy k občanství: „Puberta je období fyzického páření.“ 

Otázka při písemce ze zeměpisu: „Co se stalo roku 1492?“ 

Odpověď: „Spadly dvojčata.“ 

 

Otázka při písemce ze zeměpisu: „Jaké je hlavní město USA?“ 

Odpověď: „Spojené státy americké.“ 

  

Otázka při písemce ze zeměpisu: „Jaké 2 sporty pocházejí z Ameriky?“ 

Odpověď: „Hokej a přetahovaná.“ 

 

     Otázka při písemce z VKZ: „V jakých výdajích by měla rodina šetřit, aby si mohla koupit 

nový zahradní nábytek za 20000Kč?“ 

     Odpověď: „Dávat menší kapesné.“ 

 

 

 


