


Milí čtenáři,
zdravím Vás u dalšího vydání našeho školního časopisu. Jak už se stalo pravidlem, vychází
začátkem května, tedy po proběhlém přijímacím řízení na střední školy. Je to z toho 
důvodu, že hlavními přispěvateli do časopisu jsou deváťáci, kteří se do přijímacích 
zkoušek musí prostě učit. Myslím si, že se však vyplatí počkat si na jejich články, 
protože opravdu stojí za přečtení. Děkuji všem, kteří jste vždy ochotně napsali článek 
na požádání (někteří téměř na počkání) a věřím, že vás to psaní i bavilo. Budou mi ty vaše
úžasné slohovky chybět.
V květnu a červnu nás čeká ještě hodně akcí a soutěží (třeba programátorská soutěž, 
Dějeprava), exkurzí (například dvoudenní do Prahy) a výletů. Věřím, že vše se vydaří a 
nám pak nastanou dlouho očekávané prázdniny. Snad vám to čekání na ně zpříjemní tyto 
stránky. Kromě informací ze školy zde najdete zajímavé povídky (jedna dokonce vyhrála 
soutěž Mladý spisovatel), zamyšlení a tentokrát i spoustu básniček. Vše je doplněné 
povedenými obrázky, někdy až uměleckými díly. 
Ať si to „listování“ hezky užijete. 

Ilustrátoři, kteří se podíleli na tomto čísle časopisu:

Agáta Jeřábková – titulní strana, sklenička, brusle, kukačka, znak Škoda, měsíc, voják

Daniela Roupcová – hořící dům, zajíc, tulipán 

Jana Fojtíková – vidlička

Václav Pohla – pes s lyžemi

Lukáš Durda – pes

Hana Jeřábková – princezna

Tereza Trojanová – kůň

Kateřina Hrušková – žebřík do nebe



BYLO- NEBYLO

LEDEN

 V týdnu od 12. do 18. ledna byli žáci 7. a 9. třídy na lyžařském výcvikovém kurzu 

     v Krkonoších.

 Ve čtvrtek  31.  ledna  proběhlo  okresní  kolo  olympiády  z českého  jazyka.  Naši
školu reprezentovaly Eva Koudelková a Kateřina Hrušková z 9. třídy. 

ÚNOR

 V pátek 8. února začal pro žáky 3. a 4. třídy plavecký výcvik.

 V úterý 12. února se žáci 9. ročníku zúčastnili ekologického projektu Předáváme
štafetu, ve kterém žáky naší školy i děti mateřské školky seznámili s letošním
tématem Jídlo a svět.

 V pátek  15.  února  zhlédli  žáci  8.  a  9.  třídy  filmové  představení  Bohemian
Rhapsody.

 V pondělí 18. února proběhlo školní kolo matematické soutěže Pangea, soutěže se 
zúčastnilo 45 žáků ze 4. až 7. třídy.

 V pátek 22. února odjeli žáci školy s rodiči a některými vyučujícími na jednodenní
lyžařský zájezd do rakouského lyžařského areálu Stuhleck.

 26. února navštívila 1. a 2. třída Dětské oddělení městské knihovny v Třebíči a 
Alternátor - ekotechnické centrum v Třebíči. 

BŘEZEN

 V pátek 15. března se Natálie Zikmundová a Josef Kříž zúčastnili 10. ročníku 
soutěže Poznej Vysočinu. 

 V úterý 19. března se v Třebíči v ZŠ T. G. Masaryka konalo okresní kolo 
Matematické olympiády pro žáky 4. a 5. tříd. Naši školu reprezentovali Ladislav 
Nečas, Jan Hanzal a Petr Eliáš.

 Ve středu 20. března byla pro žáky 3. a 4. třídy připravena zajímavá přednáška 
v třebíčské hvězdárně.



 V pondělí 25. března probíhal ve třetí třídě projekt Kraje Vysočina První pomoc 
do škol, pomocí her a soutěží si děti připomenuly pravidla bezpečného chování.

 V úterý 26. března navštívili žáci 8. třídy v třebíčské knihovně besedu na téma 
Starověký Egypt, poté se přesunuli na prohlídku třebíčské baziliky sv. Prokopa.  

DUBEN

 2. dubna odjely 3 žákyně 9. ročníku s paní učitelkou Kulhánkovou na slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže Mladý spisovatel do DDM Třebíč.

 Ve středu 3. dubna se ve Strakonicích konalo regionální kolo soutěže Mladý 
programátor.

 Ve čtvrtek 4. dubna byla pro žáky 6. třídy připravena beseda v Dětském oddělení
městské knihovny na téma Harry Potter. Po besedě se žáci přesunuli do prostor
muzea a prošli si interaktivní výstavy Svět portálů a bran a Lidé. Místa. Osudy.

 V úterý 10. dubna proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.
 11. dubna navštívili žáci 3. a 4. třídy Dětské oddělení městské knihovny v Třebíči, 

kde pro ně bylo nachystáno zajímavé povídání a pracovní listy o rytířích.
 V pondělí 15. dubna vyrazili žáci 7. třídy na besedu a exkurzi do Židovské čtvrti 

v Třebíči.
 Ve středu 17. dubna jsme slavili Den Země, v rámci oslav si zástupci 

ekoparlamentu přichystali módní přehlídku z odpadových materiálů, poté se celá 
škola zapojila do projektu Čistá Vysočina.

 Ve čtvrtek 18. dubna mohli žáci i s rodiči navštívit Aquapark Laguna v Třebíči.

http://www.zscaslavice.cz/wp-content/uploads/P1010427.jpg


 V pátek 26. dubna se žáci 3. třídy vypravili na exkurzi do Třebíče. Nejprve 
navštívili naučné centrum Alternátor, kde zhlédli projekci Cesta do vesmíru. 
Následoval přesun do baziliky sv. Prokopa a seznámení s historií této památky.

 V sobotu 27. dubna proběhl pro zájemce pochod do obce Vísky.
 30. dubna se žáci 8. ročníku seznámili, jak správně postupovat při první pomoci.

                                                          Hory 2019

Dne 12. ledna 2019 se škola Čáslavice vypravila na lyžařský výcvik, kterého se 
zúčastnil 7. a 9. ročník.

Cesta byla poměrně dlouhá, protože jsme zapadli. Museli jsme jít do chaty pěšky, 
naštěstí jsme byli už blízko penzionu. Nakonec vše dobře dopadlo a autobus dovezl 
zavazadla k chatě.

Druhý den jsme se rozřadili do týmů podle zkušeností. Lyžovali jsme do dvou 
hodin a potom šel devátý ročník na snowboard a sedmý na běžky. Večerní program 
odstartovaly skupinové soutěže.

Třetí den jsme nemohli jít lyžovat kvůli špatným větrným podmínkám, které 
způsobily dokonce výpadek elektřiny. Takže jsme hráli různé stolní hry. Všichni jsme se 
zaradovali, když ve tři hodiny byl zapnut elektrický proud.
     Další den jsme mohli jít opět lyžovat a večer nás čekal společný program.
     Ve středu šli zkušení žáci lyžovat na obtížnější sjezdovku. Ze sjezdovek se 
odcházelo dříve, poněvadž někteří lyžaři vyrazili na večerní lyžování. Ostatní se dívali na 
film.
      Předposlední den jsme se snažili co nejvíce užít lyžování, protože jsme tu byli 
naposledy. Na večer jsme se všichni shromáždili v jídelně, aby se vyhlásila ocenění. Pak 
byla diskotéka, kterou jsme si všichni užili.
     18. ledna jsme jeli domů. Hory byly pro všechny krásným zážitkem, i když se 
bohužel neobešly bez lehkých zranění dvou žákyň.



                                     Adéla Mutlová a Hana Jeřábková – 7. ročník

Předáváme štafetu

V úterý 12. února 2019 jsme se jako žáci 9. ročníku účastnili ekologického 
projektu „ Předáváme štafetu“. Tento projekt se na naší škole pořádá již několikátým 
rokem a přispívá tak k rozšíření informovanosti žáků nižších ročníků o problematice 
ekologie. Vytvořili jsme skupinky po čtyřech a navštívili jsme všechny třídy 1. a 2. stupně
a také školku. 

Tématem naší výuky bylo Jídlo a svět. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých 
informací o zdravém stravování a přírodních sladidlech. Podle mě se dětem nejvíce líbily 
praktické ukázky, např. poznávání luštěnin, ochutnávky ovoce nebo různé křížovky. Přeji 
dětem do příštích let hodně štěstí a zábavy, jakou jsme si užili my, a věřím, že i příští 
předávání bude taky tak skvělé. 

Štěpán Vecheta – 9. ročník



Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody, film, který zanechal stopu, nějaký pocit snad v každém, kdo 

se na něj podíval. Silná filmová atmosféra, do detailu vychytané záběry a skvělé 
ztvárnění postav, dělá ze snímku trhák, který tu dlouho nebyl.

Dílo zachycuje život, vzestup i smrt slavného Freddieho Mercuryho a některé 
osudové chvíle kapely Queen, která se z hospodských pódií dostala až na světovou špičku
díky své originalitě a odlišnosti. Můžete se zeptat kohokoliv na světě a všichni budou 
znát odpověď na otázku, kdo byli „Qeeni“, či Freddie Mercury, který ovšem neměl 
jednoduchý život.

Už v mládí se lišil svým extravagantním a výrazným stylem oblékání i větším 
předkuse. Však právě tato „vada“ zapříčinila jeho úspěch, protože díky ní měl vyšší 
hlasový rozsah. Ve starším věku si začal uvědomovat, že se mu líbí i muži, a považoval se 
za bisexuála, společností byl však vnímán jako gay, což mu také ztěžovalo život a 
zhoršovalo vztahy v rodině. Další komplikací v jeho životě byla nákaza virem HIV a 
propuknutí nemoci AIDS. 24. listopadu 1991 této zákeřné nemoci podlehne a umírá.

I když tento filmový žánr nemusí být ten pravý šálek čaje pro každého, jelikož ne
všichni mají k hudbě a kapele Queen blízký vztah, i přesto bych film doporučila 
zhlédnout, jelikož má co nabídnout. 



Michaela Iranová – 9. ročník

Poznej Vysočinu

Sestra se balí do školy a zase potřebuje půjčit kufr. Má u toho svého sedřená 
kolečka, a tak žadoní o můj. No nenaštvalo by vás to? Nejsem na ni zrovna milá, protože 
se právě připravuji na soutěž, ale kufr jí nakonec půjčím.

A na jakou soutěž už čtrnáct dnů pročítám různé materiály o našem kraji. Na 
soutěž Poznej Vysočinu, která se konala v Jihlavě na Krajském úřadě 15. března. Z naší 
školy jsem se jí zúčastnila se svým spolužákem Pepou. 

Vše začalo už ráno na „autobusáku“ v Třebíči, kde jsme se sešli společně se 
soutěžícími z Třebíče a okolních škol. Při cestě autobusem jsem se ještě dívala do 
sešitu, kde jsem měla vypsané poznámky.  Po chvíli jsem začala přemýšlet o tom, jaké to 
tam asi bude, jestli budu vědět to, co jsem se někdy učila, a zda se popřípadě umístím a 
pojedu do Prahy. Mezitím, co jsem přemýšlela, spolucestující zvracel a mně se dělalo 
špatně. Na Krajský úřad jsme přijeli mezi posledními a museli vystát dlouhou řadu, 
abychom se zaregistrovali. Po nekonečném čekání se všichni přesunuli do sálu. Při 
zahájení jsem měla velkou trému a při pohledu na všechny ty soutěžící jsem do sebe moc 
naděje nevkládala. V sále bylo opravdu dusno a nějaká soutěžící, co stála vedle mě, 
omdlela. Učitelé ji nemohli probrat a museli ji odnést pryč. Tato situace mi vůbec 
nepomohla a já měla trému čím dál větší.

Po zahájení nás převedli do sálu o patro výš, protože bylo 173 soutěžících a 
všichni by se do jednoho sálu nevešli. Každý si našel své místo. Pak jsme se postavili a 
společně si udělali dechové cvičení na uklidnění. Rozdali nám testy a propisky a 



odstartovali čas, který běžel na velkém plátně před námi.  Hned u první otázky jsem si 
nebyla jistá, ale nakonec jsem ji měla správně. Další otázky byly jednoduché, ale u 
některých jsem si musela tipnout, např.: Na jakou světovou stranu od Havlíčkova Brodu 
leží Havlíčkova Borová?

Na celý test jsme měli hodinu. Já ho napsala asi za 12 minut a další 3 minutky ho 
kontrolovala. Poslední soutěžící test odevzdali asi za 25 minut a všichni si následně 
oddechli. Já jsem si v tu chvíli začala říkat, že to dopadlo docela dobře, a měla jsem z 
toho dobrý pocit. Pak nám ale řekli správné výsledky a já zjistila, že mi chybí více než 10 
bodů. Šli jsme se najíst a já měla pocit, že 170 dětí a jejich doprovod týden nejedlo. 

Součástí programu byla přednáška „Vidět zvuk, slyšet světlo“. Po přednášce jsme 
se přesunuli na samotné vyhlášení. Zástupci Kraje Vysočina poděkovali všem 
zúčastněným a začali vyhlašovat prvních čtyřicet, kteří pojedou na dvoudenní výlet do 
Prahy. A já doufala, že tam uslyším svoje jméno. Když ale vyhlašovali už 25. místo, mé 
naděje na umístění se začaly pomalu rozplývat. Dívám se kolem sebe, prohlížím modré 
kufry a slyším moje jméno a to, že jsem se umístila na 21. místě. Byla jsem překvapená a 
v tu chvíli jsem nevěděla, co mám dělat. Šla jsem tedy dopředu a začali mi gratulovat a 
předávat kufr, zájezd do Prahy a spoustu dalších cen.
    A pak už jsme jen spěchali na autobus, aby nám neujel, a vraceli se zpátky do 
Třebíče. Celý den jsem si moc užila, i přesto že jsem domů přijela hrozně unavená. Na 
výlet do Prahy se těším, snad bude můj kufr v pořádku.

Natálie Zikmundová – 8. ročník

Zápis budoucích prvňáčků

Dne 10. dubna se v naší škole konal zápis do 1. třídy.
Hned po tom, co jsme ráno přišly do školy, nám paní učitelky daly instrukce o 

přípravě k zápisu.
Dostaly jsem papíry se jmény dětí, které měly přijít k zápisu a návrh obrázku na 

tabuli, u kterého se děti budou fotit. Po 12. hodině začala naše snaha o namalování 
velkých barevných křídel na tabuli. Nevěděli jsme si s nimi rady, a tak jsme poprosily
o pomoc paní učitelku Veselou.

Chvíli před tím, než přišly děti, jsme dodělávaly poslední úpravy. Potom začali 
chodit předškoláci a naším úkolem bylo je zabavit, než na ně přijde řada. Našly jsme na 



interaktivní tabuli různá cvičení, a tím jsme je zaměstnali. Ke konci jsme už byly 
unavené, ale děti vypadaly spokojeně a nám se to taky moc líbilo.

Karolína Nováčková, Amálie Vaňková, Natálie Zikmundová – 8. ročník

Mladý spisovatel

V úterý 2. dubna se konalo vyhlášení literární soutěže Mladý spisovatel, která se 
konala již druhým rokem. Z naší třídy jsme se zúčastnily tři holky - Katka Hrušková, 
Agáta Jeřábková a já. 
    Jakožto účastník minulého ročníku jsem věděla, jak bude vše probíhat. Bude se 
číst spousta prací, které budou buď moc dlouhé, nebo krátké a ke vší smůle budou čteny
někým, kdo čtení neovládá zas tak dobře. Berme to z té lepší stránky - pár hodin se 
nebudeme učit! Ale…je lepší sedět v místnosti plné lidí a poslouchat práce nebo sedět 
v lavici? Tak či tak je velká pravděpodobnost, že usnete. 

Jako první přišlo udělování pamětních listů, jež logicky obdržel každý ať už 
úspěšný nebo neúspěšný účastník. Poté následovalo už samotné čtení zajímavých prací, 
některým bylo uděleno čestné uznání a jiné byly odměněny diplomem a poukazem. 
Nejdříve přišly na řadu práce nejmladších – tvořily první kategorii.  

Do druhé kategorie spadal druhý stupeň. Upřímně se mi dost ulevilo, když při 
předávání čestných uznání nepadlo mé jméno jako minulý rok. Ovšem Katka s Agátou 
čestné uznání obdržely. 



 Čestná uznání, třetí a druhé místo bylo vyhlášeno, zbývalo první. „Muž se žlutou 
tváří.“, zaznělo jako práce, jež měla obsadit první místo. Můj žaludek společně 
s myšlenkami tvořily dokonale synchronizovaný uzel, neboť se jednalo o moje dílo. Po 
chvilce se mi uvolnilo pár myšlenek na to, jak mohl typ mé práce vyhrát. Přece jen je to 
nezvyklý formát, který asi jen tak někdo nenapíše.

 Už zbývala k vyhlášení poslední kategorie a to byly střední školy. Po všem tom 
tleskání, zmatku, ruchu a neznámých lidí následoval už jen vcelku klidný návrat do školy.

Eva Koudelková – 9. ročník



Týraný pes

Dobrý den, mé jméno je Max a jsem kříženec
vlčáka a zlatého retrívra. Mám 15 sourozenců, se kterými
jsem v kleci o velikosti 3x2m s přídělem 1 misky jídla na
den pro 17 psů. Vodu nám občas mění jednou za 4 dny.
Máme tam velice špatnou hygienu. Jsme s nejméně dalšími
50 klecemi v budově, která má děravou střechu. Občas
přijde ne moc hezká paní, vezme jednoho z nás a my
nevíme, co se s ním stane. Někdy se vrátí a někdy už ho
nikdy nevidíme. Vždy, když k nám jde ta paní, slyšíme zvuk
auta a hlasy jiných lidí. 

Můj čas nastal v pátek 13tého. Přijel pán v černém autě a bílém tričku. Paní mě 
vzala, vykoupala a donesla mě pánovi. Ten vytáhl černou hranatou věc a v ní měl různě 
barevné papírky, kterým říkali peníze. Položil mě do auta a odvezl mě pryč. Od té doby 
jsem žil krásný a spokojený život. Sice občas vzpomínám na své sourozence a maminku a 
doufám, že se také dostali do dobrých rodin jako já.

Tereza Ťupová – 7. ročník

Smolný den

Po včerejším seriálovém a herním maratonu jsem neplánovala vstát dřív než před 
desátou hodinou. Ze spaní mě probudil telefonát. Otráveně jsem přijala hovor se slovy 
„Proč mě sakra budíš, máme přece den volna?!“ „Cože? Jak den volna? Máme druhý 
termín písemné zkoušky z angličtiny, začínáme za 30 minut,“ ozvala se z telefonu 
kamarádka. Vyškrábala jsem se z postele, dodnes ani nevím jak. 

Rozhodla jsem se vykašlat se na všechny absurdní ranní rituály a provést jen 
jeden – ranní dávka kofeinu. Bývala bych tu kávu vypít stihla, kdybych ji celou nerozlila 
na koberec. Nadávky týkající se rozlitého tekutého pokladu střídaly nadávky směřující 
na neúprosně ubíhající čas. Dál jsem se nerozmýšlela a vrhla se vstříc schodům, na 
kterých jsem kupodivu nezakopla. Během několika minut jsem doběhla na zastávku, ale 
autobus mi ujel před očima. Při pohledu na telefon jsem odříkala náhodné nadávky a 
zjistila, že i tahle zkouška už nemá smysl. Vyrazila jsem dlouhou procházkou domů a 
smiřovala se s tím, že budu mít už jen jednu možnost tu zkoušku zvládnout.

Jen co jsem vkročila do bytu, čekala na mě skvrna na koberci. Tento problém 
jsem zatím přešla a usoudila, že bude lepší si obstarat něco k jídlu. Nejvíce příhodné mi 



přišlo vybrat si za oběť fazole v konzervě. Nastal první problém…. Já to nemám čím 
otevřít! Pod ruku mi přišel nůž. V levé ruce jsem držela fazole a v pravé svírala nůž. 
Fazole odmítly spolupráci, ruka mi sklouzla a já si vrazila nůž přímo do ruky. Aby mojí 
hlouposti nebylo málo, následoval prudký pohyb nahoru – nůž se mi zaryl hlouběji do ruky.
Do hlavy mi přišel logický nápad, mohla bych si tu ránu vyčistit, že? Ale čím? Proč doma 
nemám peroxid vodíku? V zákoutí lednice jsem objevila těžkoidentifikovatelný alkohol, 
ale podvědomí mi říkalo, že to musí fungovat na stejném principu. To znamená, že jsem v 
ráně měla vodku.

Popadla jsem telefon a zavolala kamarádce, ať mě okamžitě a jakýmkoli způsobem
dopraví na ošetření. U lékaře proběhlo vše v pořádku, naštěstí se mi nepodařilo 
zasáhnout a poškodit šlachu, ostatně to nebyla jediná věc, která se mi ten den 
nepovedla. 

Omámená analgetiky jsem doma několik hodin čistila koberec. Vypadal čistší než 
kdy předtím, prášky pořád působily a já tvrdě usnula. Na tuto příhodu jen tak 
nezapomenu, protože mi hřbet levé ruky zdobí drobná jizva.

Eva Koudelková – 9. ročník

Člověk (úvaha)

Co je to člověk? Druh, který se před osmi sty tisíci lety začal vyvíjet na planetě 
Zemi. Od té doby prošel až podivně rychlým pokrokem v mnoha oblastech. Je to ale pro 
něj a pro jeho okolí dobře? 

Začal rozvíjet svůj mozek a individuální schopnosti a jeho tělo a společnost se 
tomu přizpůsobovala. Vytvořil si morální zásady a pravidla, díky kterým má možnost se 
posouvat dál a nezabývat se pouze vlastními cíli. Přesto však se v něm drží jeho instinkty
a city, které mu sice postup stěžují, ale dělají ho člověkem.

 Jsme nejvyvinutější druh, co známe. Kam bude naše společnost tedy směřovat 
dál? Unese to naše planeta? Už teď to vypadá, že každou chvíli dojdeme tak daleko, že 
se sami zničíme tím, jak si zahráváme s přírodou, a nezajímá nás to natolik, abychom ten 
problém opravdu vyřešili. Budeme vyhlazeni? Dostaneme druhou šanci? Nebo je zatím 
všechno v pořádku a budeme se ještě dlouho rozvíjet? 

Pro Zemi by bylo samozřejmě nejlepší, kdybychom zmizeli, ale co je opravdu 
nejlepší pro nás? Proč bychom měli dál pokračovat? Je nějaký cíl, kterého musíme 
dosáhnout, než zcela zmizíme jako jiné druhy? Nebo je všechno mnohem jednodušší, než 
si chceme myslet, a je to všechno jen a jen přirozený vývoj bez jakéhokoliv smyslu?

Agáta Jeřábková – 9. ročník



Trampoty skleničky v jídelně

Odbila šestá, světla se rozsvítila. Nový den, avšak stejný stereotyp. Osvětlená 
kuchyně se musela rychle probrat ze svého snu o skvělém vzhledu. Dveře se rozrazily a 
vešly kuchařky. Nastalo klasické chaotické dopoledne. Přípravy obědů. Všechno nádobí 
bylo roztaháno po kuchyni až na nás, na skleničky. Avšak možná by bylo lepší být třeba 
jen prostým hrncem na omáčky. 

Celé dopoledne se nás nikdo ani netknul. Pak nastal náš čas, protože odbila pátá 
vyučovací hodina. Dupot dětí se rozléhal školou. První stupeň se nahrnul do jídelny, ale 
jako první je čekalo něco dosti zajímavého a pro ně neznámého – polévka. Nic nenahradí 
skvělý pohled na jejich otrávené obličeje. Je pravdou, že budu radši sklenička než hrnec
na polévku, to se musí nechat. 

Plech na zbytky se zaplňoval polévkou, přicházel náš čas. Je těžké být skleničkou,
děti si nejdříve nalijí čaj a poté mléko.  Zkuste jen pocítit, ten pocit čaje a pomalu 
srážejícího se mléka na skleněných a těžko průhledných stranách skleničky. 

Odzvonilo půl jedné. Tentokrát se po schodech
řítilo stádo druhého stupně. Ti své křivé pohledy vrhali
na druhé jídlo a mírumilovně vypadající učitele. Ach, už
to vidím. Vražedná skvrna rozlité omáčky na zemi. Stačí
jen přihlížet, kdo si půjde pro trochu čaje, uklouzne a
rozbije dalšího skvělého kamaráda v sektě skleniček. Už
se blíží, nějaký dosti odvážný šesťák. Na první pokus se
skvrně vyhýbá, zavolal ho někdo z učitelů. Přišel k tácy
se skleničkami, vybral si mě. Moje skleněné srdce se
rozpraskalo jako tenký led. Skvrna od znojemské
omáčky se nenávratně přibližovala. Ten neopatrný žák
upřel svůj pohled jinam a nedíval se před sebe. Uklouzl. 

V jídelně propukl rozruch i přes to, že zde už bylo jen pár opozdilců. Já i zbytky 
mého těla jsme se ocitly na lopatce, můj osud byl zpečetěn. Poslední pohled na zbylé 
přátele – skleničky. Tentokrát končím v odpadcích na sklo já. A u konce jsou také mé 
trampoty ve školní jídelně.

Eva Koudelková – 9. ročník

Jak jsme vařili

Každé pondělí máme s paní učitelkou Zikmundovou ekologii. Na všechny hodiny si 
pro nás připravuje něco nového, zajímavého, různé projekty, křížovky, hry nebo 
prezentace.
      Na 18. února si pro nás naplánovala vaření v naší školní kuchyňce. Rozdělili jsme se
do skupinek a naším jediným úkolem bylo si obstarat ingredience. Všichni jsme se už od 



rána těšili, až předvedeme naše „kulinářské umění“. Odbila 12. hodina, rychle jsme se 
rozutekli na oběd a pak rovnou do kuchyňky. Rozdali jsme si nádobí, které bylo ve 
skříňkách, a taky to, co nám donesla paní učitelka. Hned na začátku jsme měli problém s 
troubou. Nešla zapnout, ale pak přišel šikovný pan školník, který ji zprovoznil.
      První skupinka si vymyslela sýrovou
pizzu, druhá tiramisu, třetí vafle a ta poslední,
moje, buchtu z fazolí. Byla jsem ve skupině s
Katkou, ale ta onemocněla, a tak jsem to musela
zvládnout sama. První jídlo, které bylo hotovo,
bylo tiramisu. Holky jej hned donesly do lednice
a už se nemohly dočkat druhého dne, až jej
ochutnají. Druhým nejrychleji připraveným
jídlem byla pizza. Na té si všichni moc
pochutnali. Třetí skupina kluků si udělala velké
množství těsta na vafle, takže nebylo vidět
konce. Do těsta přidali navíc čokoládu a pak na
hotové šlehačku, což chutnalo perfektně.
Zatímco jsme mlsali, dopékala se zdravá
buchta. Měla jsem na ni ještě připravenou
polevu, ale to jsem musela nechat na příští den,
jelikož byla buchta příliš horká. Zbylo od
každého jídla něco, a tak jsme měli připravenou
svačinku na další den.
 Bylo to opravdu vydařené odpoledne. Každý si s sebou odnášel nejen příjemný 
pocit v břiše, ale i spoustu krásných zážitků.

Jolana Ježková – 9. ročník

Dopis literárnímu hrdinovi

Vážený doktore Galéne! 
Předem Vám chci sdělit jednu prostou věc – obdivuji Vás. Obdivuji Vaši 

statečnost a touhu po úspěchu, jež Vás neúnavně žene kupředu a k plnění svých snů a 
prosazování vlastních názorů. Někdo by tomu byl schopen říkat naivita či nehoráznost 
nebo opovážlivost, ovšem málokdo si uvědomuje, že v našem světě žijí tací lidé, kteří by 
lusknutím prstu dokázali zničit vše, co lidstvo doposud vybudovalo. 

Vy to víte – a to se mi na Vás líbí. Sama nevím, co je cílem mého dopisu. Nejspíš 
mě potřeba Vám toto všechno sdělit donutila vzít propisku a list papíru a každou moji 
myšlenku a názor vypustit ven. Díky Vám mám prostor se projevit – v určitých mezích. 



A ačkoli tuším, že muž jako VY je jistě hodně zaneprázdněný, pevně věřím, že se k Vám 
můj dopis dostane v pořádku a Vy si najdete několik minut na to, abyste si názory jedné 
zbrklé dívky přečetl. 

Ovšem než svůj unáhlený dopis ukončím, chci se Vás na něco zeptat. Jak dlouho 
Vám trvalo objevit lék, jenž vyléčí bílou nemoc? Opravdu veškerá zásluha patří Vám, 
nebo jste s někým spolupracoval? 

Je od Vás velice moudré, že berete do léčení pouze chudé lidi a ty bohaté, co 
mají ve světě ač jen sebemenší vliv na okolní dění, jen pod podmínkou míru. Jistě to chce
kuráž a pevné nervy, když musíte někoho, komu je válka milejší než vlastní život, 
odmítnout léčit. Jste cílevědomý, doktore Galéne. 

S velkým obdivem 
Kateřina 

P.S.: Dávejte si pozor na lidi ve svém okolí. Buďte opatrný.

Kateřina Hrušková – 9. ročník

Muž se žlutou tváří 
(vítězný text soutěže Mladý spisovatel)

Ráno. Listopadové vlhké a mlhavé ráno. Vstanu, zamířím do koupelny a opláchnu si 
ospalý obličej. Avšak do zrcadla se nepodívám, odejdu a postavím vodu na silnou ranní 
kávu. 

Bydlím v rodinném domě na předměstí zcela sám. Asi před patnácti lety tu stály 
domy dva, můj a mých podivných sousedů. Tehdy jsem bydlel se svou kamarádkou a 
vedlejší dům byl na prodej. 

Změnilo se to jednoho jarního rána. Foukal vlahý jarní vánek a vedle našeho domu 
stál pár ve středním věku společně s realitním makléřem. Asi o dvě hodiny později cítím 
z kuchyně vůni jablečného koláče. Ve dveřích stojí moje kamarádka Winter a říká: 
„Konečně máme sousedy, pojďme je slušně přivítat.“ Já jsem jen jízlivě dodal: „Doufám, 
že jsi do toho dala trochu kyanidu! Bez sousedů nám bylo lépe.“ Winter zrudla, odešla a 
práskla dveřmi. Za chvíli jsem ji viděl u dveří toho domu. Jejich dům se mi nelíbil – 
viktoriánský styl, temná barva, vysoká stavba. Působil na mě depresivním dojmem.

Winter se vrátila asi za dvě hodiny s úsměvem na tváři. „Měl jsi jít taky, konečně 
bys vypadnul od počítače,“ prohodila s pro ni typickým úšklebkem. Nereagoval jsem. 

Pár týdnů jsem ten dům pozoroval a nedělo se nic zvláštního, přesto jsem věděl, 
že ten dům není normální. Uplynuly další dva měsíce a já měl narozeniny. Když jsem ráno 
vešel do kuchyně, abych si uvařil kávu, Winter stála uprostřed s velkým zabaleným 
plátnem. Nechápal jsem. „Víš, že nesnáším umění!“ zavrčel jsem. Sedla si ke mně, 



odhrnula mi moje vlasy z čela a řekla: „Vím, ale i tak se na to podívej.“ Otráveně jsem 
vstal a začal trhat balicí papír. Byl to portrét, můj portrét, ale já na něm měl levou tvář 
žlutou a neviděl na levé oko. Winter se usmála: „Nakreslil to pan Anderson od vedle. Ano,
má stejné příjmení jako ty, Kaii, a děkovat mu nemusíš, udělala jsem to za tebe.“ 
S údivem jsem se na ni díval a nic neříkal.

Další měsíce ti dva z domu téměř nevycházeli a byli doslova „ulítlí“ na svíčky. 
„Takhle ten dům brzo chytne!“ prohodil jsem do ticha mezi mnou a Winter. „Jsi šílenec, 
Kaii, není to tvoje věc. Bereš svoje prášky?“ řekla znuděně Winter. Nechal jsem ji být.

Říjen. Halloween. Den, kdy může jít Winter ven nenamalovaná a nikdo se na ni 
nebude dívat hloupě. Uvařila večeři a po dlouhém tichu mi řekla, že přespí u Andersonů. 
„Vážně? Vždyť je jim skoro padesát! Budete hrát bingo?“ Nic neříkala, vzala si batoh a 
odešla k sousedům. Všiml jsem si, že okolo celého domu jsou svíčky.

3:15 ráno. Cítil jsem dým a škváru. Vypotácel jsem se z postele a vidím obrovské 
plameny a v nich viktoriánský dům sousedů. Neváhal jsem a ihned jsem volal hasiče. 
Nečekal jsem na jejich příjezd. Vběhl jsem do domu na vlastní pěst. V domě mi tvář 
ošlehl démonický plamen, cítil jsem, jak se mi pálí maso. Já tu ale hledal Winter. Našel 
jsem je. Všechny tři. Paní a pan Andersonovi i Winter. Leželi na zemi zavaleni obrovským 
trámem. Jediné, co bylo vidět a já to rozpoznal, byla spiritistická tabulka a rozbitá 
sklenice. Vyhlédl jsem ven ze střešního okna, krvavý úplněk zářil rudě jako růže na 
hrobě. Plameny svíraly celý dům, všude byl hustý kouř. Omdlel jsem.

Probudil jsem se na nemocničním lůžku. Pohlédl jsem do zrcadla a viděl svůj 
obličej. Nebyl stejný jako předtím. Má levá tvář a oko…byl jsem muž se žlutou tváří. 
Nemělo cenu se ptát na Winter a sousedy, neměli sebemenší šanci na přežití. 

A tak sedím na gauči v listopadovém ránu, piji kávu a vzpomínám na sousedy, 
Winter a svůj starý obličej, když jsem ještě nebyl muž se žlutou tváří. Jsem Kai 
Anderson.

Eva Koudelková – 9. ročník



Veršování s páťáky
V hodině českého jazyka jsme dostali úkol tvořit básničky. Byla to společná 

práce, kdy každý žák dostal papír a měl napsat první verš básničky. Pak jsme ten papír 
poslali dál a na ten verš, který se k nám na papírku dostal, jsme museli vytvořit rým. 
Celkem jsme museli napsat 8 veršů, takže pak vzniklo 13 osmiveršových básniček. Ty 
nejpovedenější si teď můžete přečíst.

Škola mě nebaví,      Já mám doma pánvici
jsou to samé obavy.      a taky vidlici.
Baví mě jen přestávky,      Vidličky a nože
zvlášť desetiminutovky.      se válí po dvoře.
Zítra jedeme na výlet,      Když jedu sekačkou,
vrátíme se večer v pět.      naberu je rotačkou,
A další den do školy,      pak to všechno poberu,
zase nemám úkoly.      donesu to do sběru.

Mám nové lyže,      Ráda bruslím na bruslích
pes mi je líže.      V doprovodu dospělých.
Už mi slízal celý lak,          Umím na nich pěkné kličky,
je to prostě nechuťák.      Dnes jsem spadla do zatáčky.
Lyže jsem schoval na půdu,      Propadl se se mnou led,
už tam nikdy nepůjdu,                byla jsem celá mokrá hned.
protože tam jsou myši                Rodiče mi vynadali
a taky možná vši.      a večeři mi nedali.



Jak se dělá akrostich?

Příběh kukačky

Klidně si leží malá kukačka a už se klube.

U vajíčka sedí matička a čeká, až to bude.

Kukačka se vylíhne a maminka letí pro jídlo.

Avšak malá kukačka vytlačuje vajíčka.

Čeká malá kukačka, až přiletí adoptivní matička,

Kouká, vyhlíží, naklání se a vypadává.

A co se dělo dál, domyslí si každý sám.

Stařec a 
zajíc

   Stojí stařec u rybníka,

   Tiše poslouchá, ani nedutá.

   Avšak náhle zahledí se do dále.

   Říká si, co se to asi děje?

   Ejhle, je to zajíček, jeden malý chlupáček.

   Cvaká past a smutné je, že zajíček už nežije.

Tadeáš Kašpar – 7. ročník

Škoda

Škoda je česká značka,

Kterou každý zná.

O Škodě každý tuší,

Dal by za ni svoji duši,

Akrostich jí sluší.



Aleš Polický a Lukáš Kvapil – 9. ročník

Princezna

Princezny bývají dcerami mocných králů,

Rytíři se pro ně vrhají do dračích spárů.

I když se někteří trochu bojí,

Nejsličnější princezna za to stojí.

Cena za záchranu je vysoká,

Eliščina spanilá ruka.

Známý rytíř z turnajů

Napospas drakovi ji nenechal

A potom si ji za manželku vzal.

Alexandra Durdová – 7. ročník



Pastvina

Pase se na louce krásný kůň

A vedle něj tiše šumí tůň.

S potůčkem utíká i kůň černý,

Tryskem svým je nedohonitelný.

Vítr si hraje s hřívou krásnou

I hvězdy nad tou krásou žasnou.

Na nebi se ještě víc rozzáří

A já usínám na měkkém polštáři.

      Tereza Trojanová – 7. ročník



Tentokrát jsme se rozhodli, že prověříme vaše znalosti z literatury. Takže kdo čte, 
nebo aspoň poslouchá v hodinách češtiny, zvládne hravě spojit zamilované literární 
dvojice. 

1. Evžen Oněgin Božena - N

2. Romeo Pénelopé - S

3. Adam Eurydika - Í

4. Petr Jarmila - A

5. Oldřich Julie - L

6. Orfeus Taťána - H

7. Ctirad Desdemona - V

8. Paris Libuše - T

9. Odysseus Eva - A

10. Přemysl Lucie - V

11. Břetislav Šárka - P

12. Othello Helena - O

13. Vilém Jitka - A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tajenka:

 Malý princ je …(řešení křížovky)…knihy od Antoina de Saint-Exupéryho.

Připravila Michaela Iranová – 9. ročník



A je to za námi! Strašák jménem PŘIJÍMAČKY už dostrašil a nám se fakt ulevilo. 
A tak i úkol přiřadit k jednotlivým rokům na škole název filmu jsme vzali s lehkostí a 
docela jsme se u toho i pobavili. Posuďte sami, jak se nám to povedlo.

1. ročník – Mlčení jehňátek
2. ročník – Obecná škola
3. ročník – Star Wars: Epizoda IV. – Nová naděje
4. ročník – Tichá bolest
5. ročník – Marečku, podejte mi pero
6. ročník – Vetřelci
7. ročník – Jára Cimrman ležící, spící
8. ročník – Čas probuzení
9. ročník – Avengers: Endgame

Agáta Jeřábková a Aneta Moudrá

1. ročník – Alenka v říši divů
2. ročník – Jak vycvičit draka
3. ročník – 101 dalmatinů
4. ročník – Jak se krotí krokodýli
5. ročník – Rebelové
6. ročník – Návštěvníci
7. ročník – Hra o přežití
8. ročník – Šípková Růženka
9. ročník – Uteč

Kateřina Hrušková, Jolana Ježková a Katka Kravarová

Někteří z nás místo filmů jen popsali vlastní pocity:

1. ročník – Kuřátka jdou do boje      1. ročník – Nástup do první linie
2. ročník – Strach ze starších kuřátek      2. ročník – Povýšení
3. ročník – Zatím plné baterky      3. ročník – První problém
4. ročník – Kuřátkům ubývají síly      4. ročník – Boj s učivem
5. ročník – Kuřátka končí první stupeň      5. ročník – Loučení s 1. stupněm
6. ročník – Noví spolužáci a učitelé      6. ročník – Problémy s nevyspalostí
7. ročník – Kuřátka mají smrt v očích      7. ročník – Puberťáci
8. ročník – Vypadá to na prohraný boj      8. ročník – Poslední šance
9. ročník – Kuřátka vítězí      9. ročník – Začátek konce

     Eliška Nešporová a Iveta Černá  Lukáš Kvapil a Daniel Škarek



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.

H jako žebřík do nebe,

       cesta ke splněným snům.

       Jdu si neústupně pro Tebe

       a pro vyhlídku k lepším dnům.

Kateřina Hrušková

L jako noha bruslaře S jako cesta mezi růžemi,

       klouzající se po zmrzlém ledu.         jež přivádí milého k milé.

       Tak jako ruka loutkaře         Trní ho chytá: „Kdo pomůže mi?“

       i já své tělo pečlivě vedu.          volá muž podléhající ostnaté síle. 

           Kateřina Hrušková          Odvážná žena milého drží,

         těla se splétají v jeden tvar,

  oddanost proniká do nitra růží,

  které šeptají: „Láska je dar.“

Kateřina Hrušková

C jako couvající měsíc, I jako

voják vzpřímený
     který o půlnoci svítí nejvíc.      narukoval a je nešťastný,

     Pomáhá lidem najít cestu,      stojí v plném pozoru

     těm, kteří nemají reflexní vestu.      holduje císařskému praporu.

Jolana Ježková a Eliška Nešporová


	2. dubna odjely 3 žákyně 9. ročníku s paní učitelkou Kulhánkovou na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mladý spisovatel do DDM Třebíč.
	Ve středu 3. dubna se ve Strakonicích konalo regionální kolo soutěže Mladý programátor.
	Ve čtvrtek 4. dubna byla pro žáky 6. třídy připravena beseda v Dětském oddělení městské knihovny na téma Harry Potter. Po besedě se žáci přesunuli do prostor muzea a prošli si interaktivní výstavy Svět portálů a bran a Lidé. Místa. Osudy.
	V úterý 10. dubna proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.
	11. dubna navštívili žáci 3. a 4. třídy Dětské oddělení městské knihovny v Třebíči, kde pro ně bylo nachystáno zajímavé povídání a pracovní listy o rytířích.
	V pondělí 15. dubna vyrazili žáci 7. třídy na besedu a exkurzi do Židovské čtvrti v Třebíči.
	Ve středu 17. dubna jsme slavili Den Země, v rámci oslav si zástupci ekoparlamentu přichystali módní přehlídku z odpadových materiálů, poté se celá škola zapojila do projektu Čistá Vysočina.
	
	Ve čtvrtek 18. dubna mohli žáci i s rodiči navštívit Aquapark Laguna v Třebíči.
	V sobotu 27. dubna proběhl pro zájemce pochod do obce Vísky.
	30. dubna se žáci 8. ročníku seznámili, jak správně postupovat při první pomoci.

