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Školáček

Ahoj holky a kluci, 
zdravíme vás všechny v adventním čase. Je tu nový Školáček, který je za-

měřený na velké výročí, které jsme si připomínali během listopadu – na 30 let 
svobody. Kromě článků, které jsme o tom napsali, tu najdete i další věci – zprávy 
o tom, co se na škole během podzimu událo, najdete tu taky rozhovory s novými 
učiteli, nechybí ani vtipy nebo kvíz právě o době komunismu. Hodně nás taky 
pobavily nejvtipnější inzeráty od šesťáků. 

Doufáme, že se vám bude Školáček dobře číst. Přejeme všem krásné Vánoce 
plné radosti a pohody.

redakční rada Školáčka

Děti si užily drakiádu, i když moc nefoukal vítr.

Úvodník
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Školáček

Celoškolním projektem jsme v půli listopadu oslavili státní svátek 
Den boje za svobodu a demokracii. Byl zaměřený na 30. výročí sa-
metové revoluce, kdy se v naší republice (skoro) nenásilnou formou 
zhroutil komunistický režim. Velmi mě potěšil přístup nejen vyuču-
jících, ale i všech žáků, přestože projekt zahrnoval i nepopulární zachycení školního života 
před listopadem 89. Závěrečná listopadová demonstrace všech účastníků projektu ve zhas-
nuté tělocvičně s transparenty, svítícími mobily a Modlitbou pro Martu byla dechberoucí 
nejen pro ty, kteří „to“ zažili před třiceti lety na vlastní kůži…  

Neměli bychom ale zapomínat, že se k datu 17. listopadu pojí i druhá významná a velmi po-
hnutá událost českého národa. Na podzim 1939 se čeští studenti bouřili proti nacistické okupaci 
naší republiky. Opakované demonstrace a události vyvrcholily právě 17. 11. 1939, kdy Něm-
ci v čele s Hitlerem uzavřeli české vysoké školy a stovky českých studentů bylo jednotkami SS 
zatčeno a odvlečeno do koncentračního tábora, 9 studentských představitelů bylo popraveno. 
K památce statečných studentů byl 17. listopad vyhlášen jako Mezinárodní den studentstva. 

Svobodu a demokracii je však třeba chránit i v dnešní době. Buďme proto ostražití, od-
vážní a aktivní, nebuďme neteční a nevšímaví k těm, kteří si svobodu a demokracii vykládají 
mylně. Například tak, že mohou z vlastní hlouposti, historické nevědomosti nebo jen „za-
jímavosti za každou cenu“ používat nacistické nápisy a hesla. Je to totiž nepřípustné nejen 
morálně, ale i právně. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. 

Všem čtenářům Školáčka přeji Vánoce plné pohody, aktivního 
odpočinku a radosti z dárků nejen obdržených, ale i darovaných!

Martin Maňas

O svobodě a demokracii

Slovo ředitele školy
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Školáček

školní zprávičky

Dne 9. až 12. září si užily 6. třídy zábavný 
a plně nabitý  adaptační kurz se spoustou 
her. Přijeli za námi dva mladí a hezcí vysoko-
školáci, Luky a Ráďa. 

Hráli jsme spoustu skupinových her, které 
nás měly víc skamarádit a udělat z nás lep-
ší kolektiv: vlajkovaná a přenášení se přes 
lano. Celý den jsme si moc užili a zároveň se 
těšili na večer. Večer byl moooc super a na-
víc byla skvělá stezka odvahy, i když celkem 

Adaptační kurz pro šesťáky
strašidelná. Potom jsme den zakončili bláz-
nivou nocí ve škole. 

Na druhý den jsme měli ráno snídani 
a pak jsme hráli ještě pár her. Pak byl oběd, 
a na závěr jsme si psali na záda většinou 
anonymní hezké vzkazy.... což byl krásný ko-
nec. Celý adaptační kurz se oběma třídám 
moc líbil.

Pavlína Tomčalová 
a Viktorie Klubusová, 6. B
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Přespolní běh
I letos se v září v Hodoníně konal přespolní 
běh. V obou mladších kategoriích závodilo 
asi 60 závodníků a vyhráli naši reprezen-
tanti Štěpán Košutek a Nicole Chromeč-
ková. Jako družstvo se umístili na druhých 
místech hned za atletickou školou z Červe-
ných domků, což je velký úspěch!

Ve starší kategorii (8. – 9. třída) se indi-
viduálně prosadila Miriam Maděryčová  
na 2. místě a z hochů Petr Zámečník také 
na 2. místě. Oba svedli velmi těsný souboj 
před cílem, který na příčku nejvyšší nesta-
čil. Dívčí kategorie se umístila na krásném  
5. místě a hoši na 10. místě. 

Moc gratulujeme!
Nela Makuderová, 6. B
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Veletrh vzdělávání
Dne 2. října jsme se my, žáci devátého roční-
ku, odebrali už v průběhu čtvrté hodiny na 
oběd. Čekal nás totiž výlet do Hodonína a 
nejen tak obyčejný. Dostali jsme totiž mož-
nost se podívat na Veletrh vzdělávání. 

Ten se nacházel po dva dny (2. – 3. 10.)  
v Domě kultury. Měli jsme možnost si projít 
nabídky středních škol nejen z okresu, ale 
přicestovaly i střední školy, co to mají do Ho-
donína trochu dále. Každá škola měla svůj 
stánek, kde se předvádělo vše, co se zde na-
učíte. Cukráři z Bzence ukazovali různé vý-
robky z marcipánu, které mohli návštěvníci  
i ochutnat. Byl zde simulátor jízdy v autě, 
což bylo něco pravého ořechového pro klu-
ky, zkusily si ho i některé odvážnější holky. 
Mohli jsme ochutnat různé koktejly… 

Každý si snad našel svou školu, kde klidně 
strávil i celou hodinu. Nejmilejším překva-
pením však bylo setkání s dřívějšími vyučují-
cími. Konkrétně jsme potkali p. uč. Vychodi-
la a p. uč. Rieglovou. Oba dva se k nám hrdě 

I letos se v září konal sběr papíru. Zase to 
byla velká hromada – celkem jsme nasbírali 
10 274,5 kg.  

Nejvíce nasbíraly třídy 4. A na 1. stup-
ni a 8. A na 2. stupni. Nejlepšími podzim-
ními sběrači jsou Komosná Viktorie (4. A) 
– 503 kg, Hubačková Pavla (4. A) – 422 kg  
a Staňa Marek (2. B) – 300 kg.

Veletrh vzdělávání
a návštěva ÚP

Sběr papíru

hlásili a rádi nás viděli a my je také. Některé 
tím i navedli do té jejich nové školy, kde nyní 
vyučují. 

Leona Möseová a Anna Feráková, 9. A

Návštěva ÚP
V pondělí 16. září navštívili žáci devátých 
tříd Úřad práce Hodonín. U vchodu do 
zdejší učebny nás uvítala milá paní, která 
se nás ochotně ujala. Jako první jsme měli 
přednášku o pracích a podmínkách daných 
povolání. Dozvěděli jsme se také důležité 
informace o přijímacích zkouškách, různých 
typech středních škol, odborných učilišť, ly-
ceích a něco málo i o maturitách. 

Po 40minutové přednášce následovala 
“volná zábava“, kdy si část mohla dobrovol-
ně vypracovat test k pomoci dobrého vý-
běru budoucího povolání a ostatní si mohli 
hledat v šanonech podrobně popsaná svá 
vysněná povolání.

Michaela Filípková, 9. A

ROZHOVOR  S  NEJLEPŠÍ 
SBĚRAČKOU  PAPÍRU
Nejlepší sběračkou na škole se stala 
Viktorie Komosná ze 4. A, s níž nabízíme 
krátký rozhovor:

1. Kdo ti pomáhal sbírat?
Papír mi pomáhali sbírat rodiče, kamarádi  
a kamarádi rodičů.
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Soudruhem na vlastní kůžiSoudruhem na vlastní kůži
Ve dnech 14. a 15. listopadu jsme si mohli 

vyzkoušet, jaké to bylo za komunistů ve ško-
le. Nejen že jsme museli vyučující oslovovat 
soudruhu (soudružko), ale také jsme museli 
psát na tabuli křídami a mít ruce ve vyučová-
ní za zády. Pro nás, kteří nejsme na to zvyklí, 
to byla opravdu výzva a psát křídou byl do-
cela oříšek. Učitelé měli kousavé svetry, delší 
sukně a tepláky. Někteří žáci doma našli pio-
nýrský šátek a šli do školy za pionýry. 

A to ještě nebylo všechno. O přestávkách 
jsme nesměli ze tříd a o velké přestávce 
jsme museli chodit po chodbě dokola. Sou-
družky učitelky nás kontrolovaly a popohá-

něly. Bylo docela nepříjemné jíst za chůze  
a ještě tak, že se na vás dívá celé patro. Na-
štěstí však přišlo vysvobození. Revoluce.

Všichni jsme si v pátek vytvořili transpa-
renty s různými hesly a šli jsme protestovat 
do tělocvičny. Mohli jsme si tam vzít mobily 
a svítili jsme při písni Modlitba pro Martu. 
Pan ředitel měl proslov o tom, co už teď 
všecko můžeme dělat. Následně nám bylo 
oznámeno, že komunisti opustili své úřady 
a znovu nastal mír a svoboda. My však měli 
největší radost z toho, že už jsme nemuseli 
chodit do kolečka. 

red. rada

Soudruhem na vlastní kůži

2. Jak jste to dovezli do školy? 
Papír mi do školy přivezl děda.

3. Jaký papír jsi sbírala?
Sbírala jsem noviny, časopisy, letáky a kata-
logy.

4. Kolikrát děda musel  jet, abyste to všech-
no dovezli do školy?
Autem jsme jeli jednou, ale s vozíkem. 

5. Jak dlouho jsi papír sbírala?
Papír jsem sbírala od minulého sběru.

6. Čekala jsi, že vyhraješ?
Věděla jsem, že mám papíru hodně, ale ne-
tušila jsem, že bych mohla vyhrát.

7. Jsi ráda, žes vyhrála?
Samozřejmě jsem šťastná, že jsem vyhrála, 
ale ještě větší radost mám z toho, že jsme 
vyhráli jako třída.

Vikči gratulujeme k 1. místu a k vítězství 
celé třídy.

Klára Blahová, 6. B
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Sametová revoluce
Zdeněk Panáček

Kam dohlédneš davy lidí,
to co chtěli, všichni vidí.
Tatíčku náš, Masaryku,
tak ses dočkal našich díků.
Kam pohlédneš davy lidí,
všichni tě tu rádi vidí.
Každého tu úsměv zdobí,
že už jsou pryč těžké doby.
Radujte se, srdce říká,
vrátili nám Masaryka.

Florbalové úspěchy
Mladší hoši
Vyhráli okrsek a postoupili do okresního 
kola. Hráli dobře a s velkým nasazením, ale 
většinu zápasů těsně prohráli. I tak jim patří 
pochvala za odhodlání a bojovnost.

Starší hoši
Vyhráli okrsek a postoupili do okresu, kde 
vybojovali 4. místo. 

Mladší holky
Jsou velmi nadějným týmem, vzpomínáme 
ještě na loňské skvělé vítězství v republice! 
V naší tělocvičně se konalo okresní kolo, kde 
holky dokázaly porazit soupeřky a zajistily si 
cestu do krajského kola. To se konalo v Po-
hořelicích. Velmi těsně – až při nájezdech – 
ztratily postup do finále. Zápas o 3. místo 
vyhrály, takže velká gratulace.

Starší holky turnaj teprve čeká.
Všem gratulujeme a přejeme hodně radosti 
ze hry, z týmové práce a z dalších turnajů. 

red. rada
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A pak se to stalo…
Přesně takhle znělo zadá-

ní soutěže, která se skládala 
z literární a výtvarné části. 
Naše výtvory byly odeslány 
do hodonínské knihovny, 
která byla i letos pořadate-
lem. Ti nejúspěšnější dostali 
pozvánku na společný večer 
s vyhlášením. Ten nastal pá-
tek 4. října. Celé vyhlášení 
bylo doplněno vystoupením 
dvou mladých zpěváčků 
v kroji a při otevření výstavy 
se všemi díly, která byla za-
slaná, bylo k dispozici i ně-
kolik stolů s občerstvením. 
Nejvíce chutnali všem mu-
ffiny.  Výstavu je možné 
navštívit do konce listopadu.

Literární soutěž:
Kategorie 7.–9. tř.: 1. místo 
David Vala („A pak se to 
stalo: Nemoc“)
2. místo Kristýna Kucha-
řová („Noc, kdy se všechno 
změnilo“) – loňská deváťačka

Výtvarná soutěž:
Kategorie 1.–3. tř.: 1. místo 
Kateřina Kuběnová („Jedlí-
kův oběd“)
2. místo Simona Šmídová 
(„Bez názvu“)
Kategorie 7.–9. tř.: 1. místo 
Denisa Veselá („Nový   život“)
2. místo Viktorie Bílková 
(„Neničme přírodu“)
Kategorie kolektiv: 2. místo 
Anežka Möseová a Simona 
Mančíková („Komixní vraž-
da“)
2. místo Kryštof Svoboda 
a Lukáš Kučera („Škola“)

připravila 
Leona Möseová, 9. A
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Tato vědomostní soutěž  
probíhá i letos. Do okres-
ního kola postoupily holky: 
Kateřina Kuběnová (4. A), 
Pavlína Tomčalová (6. B) 
a Alžběta Martínková (8. B).

Okresní kolo se konalo ve 
Strážnici. Naše holky si vedly 
skvěle: 

Kateřina Kuběnová – 
1. místo, Pavlína Tomča-
lová – 2. místo (jen o půl 
bodu) a Alžběta Martínko-
vá – 1. místo.

Moc gratulujeme a přeje-
me hodně zdaru v celostát-
ním kole, které se uskuteční 
v březnu v Olomouci.

red. rada

Soutěž Bible a my

Slavnost slabikáře - 4. 12.
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Na druhém stupni nastalo 
mnoho změn, nejen že nás 
opustili deváťáci. Také přišlo 
několik učitelů a tahle paní 
učitelka je mezi nimi. Vyuču-
je nás z angličtiny. Na otázky 
jsme se však ptaly česky. 

1. Kdy jste si řekla, že se sta-
nete učitelkou?
Již jako malá holka jsem 
si hrála doma  na učitelku 
a psala jsem si fiktivní se-
znamy tříd kde jsem si ved-
la známky. A po gymnáziu 
jsem na jistotu šla studovat 
učitelství na UP Olomouc. 
Od té doby se ve školství 
a ve formách výuky hodně 
změnilo, ale pořád je učitel-
ství pro mě zajímavé. 

2. Určitě jste se neučila an-
gličtinu již na základce. Kdy 
jste se tedy začala ji učit 
a kdy jste věděla, že ji chce-
te vyučovat?
Ještě v 5. třídě ZŠ mě zastih-
la ruština a pak už  od 6. do 
8. třídy se vyučovala anglič-
tina. Tím jak angličtina te-
prve startovala na školách, 
učilo se z provizorních no-
vinových vydání ale o to víc 

Rozhovor s p. uč. Trojanovou

byla výuka intenzivní a mu-
sím říct že ty první roky na 
ZŠ mi daly pevné základy an-
gličtiny. Samozřejmě nejpří-
nosnější co se týká utvrzení 
znalostí angličtiny byly roky 
pobytu v UK.

zeptali jSme Se za váS

3. Máte nějaké motto? 
Jaké?
Bez práce nejsou koláče.

4. Líbí se Vám zde? Co byste 
změnila?
Když jsem poprvé procháze-
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Pan učitel Zdeněk Šebes-
ta bydlí v Ratíškovicích, má 
dvě dospělé dcery a na naší 
škole učí prvním rokem ma-
tematiku, fyziku, sportovní 
hry, pracovní činnosti a ob-
čanskou výchovu.

1. Odkud pocházíte a kde 
všude už jste učil?
Pocházím z Petrova, učil 
jsem ve Strážnici 1 rok, v Ra-
tiškovicích 24 let a v Hodoní-
ně 13 let.

la tuto školu tak mě nadchlo, 
jak pozitivně působí prostře-
dí školy. Je to ta příjemná, 
moderní škola s krásnou 
výzdobou  a hlavně úžasnou 
tělocvičnou. Na co se mi 
těžko zvyká je čas oběda až 
v 13:30, ale chápu že by se 
těžko jinak plánoval časový 
rozpis výuky.

5. Jaké máte koníčky?
Vždy jsem měla vztah k pří-
rodě takže turistika je můj 
celoživotní koníček. Mám 
ráda plavání a moc ráda hraji 
volejbal, ale po poslední let-
ní hře beach volejbalu kdy 
se mi pořádně vyvrátil prst 
mám na dlouho s hraním vo-
lejbalu  pauzu.  Před lety 

Rozhovor s p. uč. Šebestou

jsem intenzivně hrávala na 
kytaru, ale ta by teď potře-
bovala oprášit. 

6. Myslíte si, že je dobré, že 
se angličtinu učí již předško-
láci?
Pokud je to formou jen 
opravdu zábavného hraní 
a písniček tak to přínos-
né určitě je. Ale dovedu si 
představit ty námitky logo-
pedů kteří nejsou rádi když 
se učí dítě mluvit s jazykem 
mezi zubama  ( viz některé 
anglické hlásky) a zatímco ty 
děti  neumí ani pořádně čes-
ky. Takže za mě osobně bych 
začala s angličtinou nejdříve 
od 1. třídy. 

7. Máte nějaké vzpomínky 
na 17. listopad nebo něco, 
co Vám řekli Vaši rodiče?
Paradoxně se mi vybaví 
spousta situací z doby před 
ale zrovna na období převra-
tu nemám žádné vzpomínky.

8. A co školní jídelna? Chut-
ná Vám?
Paní kuchařky jsou výbor-
né kuchařky, takže mi moc 
chutná a ráda využívám 
i tu možnost mít svačinky ze 
školní jídelny.

Rozhovor připravily 
redaktorky Školáčka 

z devátého ročníku
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2. Jak se Vám líbí na naší 
škole?
Moc se mi líbí.

3. Je o Vás známo, že pískáte 
basketball. Je to náročné?
No.... je to náročné na po-
zornost.

4. Chtěl jste být odmalička 
učitelem?
Od mala mne bavila práce 
se dřevem, chtěl jsem být 
truhlář. 

5. Když jste se rozhodl pro 
povolání učitele, byla mate-
matika a fyzika jasná volba?

Jela jsem s rodiči autem na 
dovolenou do Sovětského 
svazu (nyní Rusko) k Černé-
mu moři. Letadel totiž lé-
talo velmi málo a k moři se 
mohlo jen do socialistických 
států. Cesta to byla velmi 
dlouhá a také jsme jeli přes 
pohoří Kavkaz. I když jsme 
jeli po hlavní silnici, tak vů-
bec nebyla asfaltová, místy 
byla štěrkovaná a místy jen 
hliněná. V horách byl občas 
přes silnici spadený strom 
a pak jsme museli několik 
hodin čekat, až přijede více 
aut a řidičům se společně 
podaří strom z cesty odstra-
nit. 

Na gymnáziu to byla až dru-
há volba, chtěl jsem dělat 
inženýrství vodních staveb – 
navrhovat přehrady.

6. Jaké jsou Vaše koníčky?
Pejsek, příroda a sport.

7. Chutná Vám v naší jídel-
ně? Jaké je Vaše oblíbené 
jídlo?
V jídelně mi chutná, nejra-
ději mám ovocné knedlíky.

8. Vaří doma jen manželka 
(dcery), nebo jste také ku-
chař?
Vaří jen žena.  Kdyby bylo 

V Sovětském svazu mělo 
auto jen velmi málo lidí, 
takže i po hlavních silnicích 
jezdilo málo aut a silničá-
ři nepracovali. Občas po 
silnici šlo dokonce stádo 
ovcí nebo krav. Projížděli 
jsme velmi chudými vesni-
cemi. Domky byly hliněné 
s doškovou střechou a byly 
částečně zakopané v zemi, 
zemljanky jim říkali. Doteď 
si velmi živě pamatuji děti 
v otrhaném oblečení a bez 
bot. Děti byly zanedbané, 
špinavé a některé podvyži-
vené. Žebraly u cesty o bon-
bóny. Když jsem jim nějaké 
bonbóny dala, tak se o ně 

nejhůř, zvládl bych palačinky 
nebo smažená vajíčka.

9. Kdybyste měl možnost 
vypravit se kamkoliv do 
světa, kam byste se vydal?
Vydal bych se... do tepla.

Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme, ať se u nás p. učiteli 
líbí i nadále.

rozhovor připravily
Nela Makuderová, Klára 

Blahová, Viktorie Klubusová 
a Pavlína Tomčalová, 6.B

porvaly.  Hluboce mě to za-
sáhlo. Vůbec jsem nechá-
pala, proč nám soudružky 
učitelky, články v novinách, 
či zprávy v televizi dávaly So-
větský svaz za vzor. Už tehdy 
jako docela malá holka jsem 
si uvědomovala, že socialis-
mus je špatné zřízení.

Jitka Kominácká

Asi bych se s tím neměla 
chlubit, ale kvůli 1. máji, kdy 
se muselo povinně chodit do 
průvodu, jsem dostala ředi-
telskou důtku. Nesla jsem 
v průvodu nějaký transpa-
rent, který jsem měla vrátit 
do školy. Chodila jsem ten-

Vzpomínky na dobu komunismu
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krát na gympl. Ale spěchala 
jsem na rande a transparent 
jsem hodila do křoví. Bohu-
žel to viděl nějaký zasloužilý 
člen strany, zeptal se spolu-
žáků na moje jméno a malér 
byl na světě. 

Ludmila Kiedroňová

Vzpomínám si, jak jsem 
v době komunismu začala 
chodit do 1. třídy ještě do 
staré školy – tam, kde je dnes 
ZUŠ a masna. Protože bylo 
hodně dětí a málo tříd, mívali 
jsme místo dopoledního vy-
učování celý týden vyučová-
ní odpoledne. Takže v zimě, 
když jsme šli domů, byla už 
tma. Do nové školy jsme se 
stěhovali na konci druhé tří-
dy. Taky si vzpomínám, že 
některé soudružky učitelky 
byly celkem drsné – napří-
klad ruštinářka kluky, kteří 
se bavili, bouchala knížkou 
po hlavě nebo jim dala facku 
a říkala: „Vyřešili jsme to ruč-
ně – stručně.“ Když jsme jed-
nou dělali „binec“ celá třída, 
nechal nás soudruh zástupce 
„po škole“ – seděli jsme ve 
třídě a museli jsme se naučit 
nazpaměť kus Školního řádu. 
Někteří tam seděli hoood-
ně dlouho…  Celkově byly 
podmínky ve škole daleko 
tvrdší než teď.

Alena Tlachová

Moji mamku si soudružka  
učitelka (již důchodkyně) 

v 1. třídě zavolala do školy 
a rozmlouvala jí mé přihlá-
šení do výuky náboženství 
se slovy: „Hanka je dost 
šikovná, mohla by být jed-
nou učitelka, ale nesmíte ji 
zapsat do náboženství.“ To 
moje statečná maminka re-
zolutně odmítla. A soudruž-
ka učitelka pokývala uznale 
hlavou a řekla: „Máte prav-
du, ona by musela celý život 
stejně jenom lhát…“

Dnes jsem přece jen uči-
telka a snažím se říkat prav-
du. 

Hana Martínková

Vzpomínky na dobu 
Sametové revoluce

V listopadu 89 mi bylo 15 let 
a studoval jsem ve 2. roční-
ku na gymnáziu. V té době 
jsme chodili do tanečních, 
takže mě doma vždy mamin-
ka oblékla do saka, uvázala 
kravatu a já vyrazil učit se 
společenským tancům. Pro-
tože se ale náměstí pořádaly 
celý prosinec pravidelné de-
monstrace, zůstal jsem vždy 
na náměstí unešen atmosfé-
rou několika tisícového davu 
a do tanečních nedorazil. Po 
návratu z demonstrací jsem 
pak doma "věrohodně" po-
vídal rodičům, jaké tance 
jsme se v tanečních ten den 
učili... Když se pak mí rodiče 
slavnostně vydali na závě-
rečnou prodlouženou, velmi 

se divili, že mají syna takové 
taneční kopyto. 

Tož tak, snad jsem tu absen-
ci z tanečních již dohnal :-D.

Martin Maňas

Mně se z té doby vybavuje, 
jak k nám, prvňáčkům, při-
šel pan ředitel s naší paní 
učitelkou a řekl nám, že už ji 
nebudeme oslovovat „sou-
družko učitelko", ale „paní 
učitelko". 

Také si pamatuji, jak jsme 
předtím jako prvňáčci sklá-
dali slib jiskřiček (to byl oddíl 
pro 1. a 2. třídu, přípravka 
pro Pionýra) na MNV (dnes 
OÚ). Stáli jsme ve světle 
modré košili s červeným šát-
kem kolem krku a recitovali: 
„Slibuji dnes přede všemi, 
jako jiskra jasná, chci žít pro 
svou krásnou zemi, aby byla 
šťastná.“

Lucie Štepníková
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ze Slohových Sešitů

Příběh o nůžkách

Čtvrťáci

Byly jedny nůžky a ty nůžky šly do školy. Ostatní nůžky byly v penálu. Nůžky už škola ne-
bavila, tak si chtěly otevřít dveře, ale nedosáhly na ně. Jeden žák šel na záchod, otevřel 
dveře a nůžky šly ven na chodbu. Šly a šly, až potkaly pana ředitele a pozdravily ho. Nůžky 
potom potkaly paní učitelku a pozdravily ji. Paní učitelka taky pozdravila, šla dál a najednou 
omdlela.  Nůžky ji zachránily. Paní učitelka nůžkám poděkovala a poslala je zpátky do třídy.

Ondřej Herka, 3. B

Čtvrťáci psali dopisy holčičce jménem Una – je to hlavní hrdinka knihy Martiny Drijverové - 
Tajemný kůň aneb Cesta za českými památkami. Tady jsou dva z nich:

Ahoj Uno,
…Taky se mi nelíbilo, že se kamarádíš s tou škaredou zrezlou lampou, která patří do starého 
železa. Ta lampa ti ani neřekla, že Václavův bratr se jmenoval Boleslav. Ta lampa ti ani ne-
řekla, kde je Pražský hrad, a ani tě tam nezavedla. A svatý Václav se svým koněm by dokázal 
doskočit klidně až na konec vesmíru, ale ty jsi za ním přišla v noci. Tak se potom nediv, že 
tě nevzal ke hvězdám. A ještě k té lampě, ani ti neřekla, koho v Brně máš hledat jako „prů-
vodce“. Navíc nechápu, jak ses mohla dostat z nebe přes vesmír na zem, když ve vesmíru 
není atmosféra? To by ses musela dostat buď raketou (nechápu, jakou raketou), anebo jsi 
nesmrtelná. Což taky nechápu, protože bys musela být robot…

Tvůj (ne)přítel Marísek
Napsal Marián Herka, 4. A

Ahoj Uno,
…Moc se mi líbilo, že o Tebe měla lampa zájem, protože v téhle době by se na Tebe jiné 
lampy vykašlaly. Měla jsi štěstí. Hodně jsem četla o sv. Václavovi a bylo mi ho líto, stejně 
jako Tobě. Na Pražském hradě byla ta socha svatého Jiří a mně se moc líbilo, jak zabil toho 
draka. V této době je na tom Hradě prezident. Jo a ještě jsem si vzpomněla na Jana Žižku. 
Byl to statečný bojovník a vojevůdce.
Někdy bych Tě chtěla víc poznat. Kniha se mi velmi líbila a posílám moc pozdravů. 

Tvoje Káťa
napsala Kateřina Kuběnová, 4. A
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Soutěž o nejvtipnější inzerát

Čtvrťáci taky psali slohovku na téma Kouzelná přání – tady je jedna z nich:

Jednou v noci se mi zdálo, že mě navštívil kouzelný skřítek a řekl mi, že mi splní jedno přání. 
Přál jsem si kouzelný prsten. Skřítek mně ho daroval a řekl mi, že tento prsten splní pouze 
pět přání pro mě, pět pro rodiče a pět pro spolužáky….
Pro třídu jsem si přál:
1. Abychom byli dobrá parta.
2. Aby z nás měla radost paní učitelka.
3. Abychom na sebe byli hodní.
4. Abychom každý měsíc jeli na výlet
5. Abychom měli tři měsíce prázdnin.
Když jsem naposledy otočil prstenem, tak jsem se probudil. Byl pryč skřítek i prsten. Mys-
lím si, že některá přání jdou splnit i bez kouzelného prstenu.

Matouš Šimek, 4. A

Koupím šprta na dělání úkolů 
a psaní písemek. Mobil: 777 346 
892.
Zn. Spěchá, zítra píšeme z děje-
pisu.

Barbora Hosajová, 6. A

Prodám lva! Už ho nechci. Všech-
no ničí, okusuje a teď jsem na 
řadě já!!!
Telefon: 678 009 541. Zn. Spěchá, 
ta skříň pode mnou už je ve špat-
ném stavu!
K odběru ihned. 

Amálie Pazderková, 6. A

Prodám smradlavé flétny, mají 
v sobě plíseň a „voní“ po celém 
domě. Zn. Spěchá, už to nemůžu 
vydržet! Volejte na tel. číslo: 000 
000 001. A zdarma dostanete 
i klavír.

Šárka Salajková, 6. A

Prodám všechny testové sešity 
za 0,50 Kč. Sraz u dolní zastávky 
v Dolních Bojanovicích. Zn. Rych-
le, zítra píšeme písemku!

Jiří Zhříval, 6. A

Prodám učebnice a sešity. Levně 
za 1 Kč. Zn. Rychle se jich po-
třebuju zbavit. Blíží se pololetí. 
A ještě k tomu prodám celou ško-
lu v Dolních Bojanovicích. Zcela 
výhodné. Volejte na tel. číslo: 000 
000 000.

Amálie Bůšková, 6. A 

Prodám bratra, vstává v 5:00 
ráno. Pozor dupe! Zn. Spěchá, už 
je sbalený. Volejte na tel. číslo: 
736 253 322.

Natálie Tychlerová, 6. A

Prodám levně kuchařku po babič-
ce z roku 1993, od Jíry Babice. Tel. 
689 866 671. Značka: Mám už od 
Pohlreicha.

Šimon Svoboda, 6. A

Prodám skoro nové spodní prád-
lo českého politika. V té době jedl 
halušky se zelím, takže pak 7 dní 
prděl. Cena 350 Kč. Zn. Pozor vy-
soce toxické. Kupte si silný prací 
prášek!

Šimon Blažek, 6. B 

Prodám toaleťák v nejlep- 
ším pořádku! Zn. Jen jed-
nou použitý. Pište na e-mail: 
mamprujem@seznam.cz nebo 
volejte na číslo: 818181118.

Pavlína Tomčalová, 6. B

Prodám oprátku, nově uvázaná 
a nepoužitá. Zn. Ideál. Pokud 
máte zájem, volejte na linku bez-
pečí nebo sežeňte nejbližšího 
psychiatra. 

Tomáš Vala, 6. B

Vyměním jablko za toaletní papír. 
Nám došel a všechny obchody 
jsou zavřené.
Volejte na tel. číslo 654 331 422. 
Zn.: Spěchá, manžel omylem vy-
pil projímadlo.

Adriana Bílková, 6. B

Prodám svého psa. Je mu 101 
let. Pořád jenom kaká, žere, prdí 
a slintá. Neslyší na povely. 
Cena okolo 500 Kč. Volejte na čís-
lo 211 221 996. Zn.: Spěchá, zítra 
už může být pozdě!

Kryštof Vala, 6. B
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ze Světa přírody

Kočky

O kočkách se již mnoho let praví, že jsou svo-
bodnými dušemi. Někteří lidé tvrdí, že dokon-
ce člověka ani nerespektují. Pár výzkumů zase 
tvrdí opak a jejich neposlušnost a nevyhledá-
vání společnosti člověka dávají za vinu jejich 
lenosti.

Historie: Kočky byly uctívány již v dávném 
Egyptě, kdy Egypťané věřili v jejich kou-
zelnou moc. Dokonce často ztvárnili jejich 
podobu do svých bohů. V Římě si je mohl 
dovolit pouze panovník nebo vojáci. Vojáci 
Římského impéria taky rozšířili kočky po 
celé Evropě. Měli totiž dovoleno si je brávat 
do bitev i na různé mise. V Japonsku kočky 
zase hlídaly různé staré spisy před škůdci.

Zajímavosti: V současné době má kočku ka-
ždá druhá česká domácnost. Státy, kde má 
více lidí kočku než psa, jsou například Velká 
Británie a Austrálie. Nejčastějším jménem 
pro kočku v České republice je Matýsek, 
celosvětově vede Luna. Nejstarší kocour byl 
Nutmeg (dožil se 31 let). Kočka s přezdív-
kou Grumpy cat (česky: nevrlá kočka) byla 
jednou z nejslavnějších koček a také celo-
světovou celebritou. Jen díky svému nevrlé-
mu výrazu dokázala svou majitelku uživit a 
i když už nežije, její majitelka stále nemusí 
pracovat. 

Leona Möseová, 9. A
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Stránky pro holky

Móda za komunismu
Tato móda začala roku 1948, kdy byly dány 
příkazy a zákazy, co se týče oblékání. Platily 
na začátku padesátých let. Móda v Českoslo-
vensku se tehdy nesměla ani trochu inspiro-
vat tou světovou, která vycházela z buržoaz-
ní Paříže. Komunistický režim raději po roce 
1948 vytvořit svou vlastní teorii módy.

„Došli k tomu, že prostřednictvím oděvu 
můžou působit na občany, že je to jakási ide-
ologická zbraň.“

„Jedni ideologové prosazovali módu čistě 
funkční. Byly zakázány různé variance lím-
ců, klop, na kostýmové kabátky se nesměly 
našívat falešné kapsy, protože kapsa buď mu-
sela sloužit, nebo neměla právo existovat.“

Simona Müllerová, 5. A

1. Jaká byla oblíbená 
plyšová hračka 80. let?
a) klokan
b)  medvídek
c) mončičák

2. Co v období komunismu 
nejvíce děti sbíraly?
a) poznámky v ŽK
b) poštovní známky
c) céčka

3. Co znamenalo slovo 
„podpultovka“?
a) nedostatkové zboží
b) slevněné zboží
c) bavlněné povlečení

KVÍZ – Doba komunismu
7. Jak se jmenoval oblíbený 
plastový panáček?
a) Spiderman
b) Ken
c) Igráček

připravila 
Anička Feráková, 9. A

Správné odpovědi: 1c, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7c

4. Co si představíš pod 
dřívějším pojmem „magič“?
a) kouzelník
b) radiomagnetofon
c) videorekordér

5. Co znamenala na autech 
zkratka „ VB “?
a) veřejná bezpečnost 
b) Velká Británie
c) vládní bezpečnost

6. Populární účes za dob 
komunismu?
a) na ježka
b) trvalá
c) mikádo
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Stránky pro kluky

V době komunismu si děti hrávaly před 
domem, hraček moc neměly a i tak byly spo-
kojené. No, bylo to lepší, protože vám nikdo 
neřekne: Jirko, už běž ven, když je tak pěkně. 
 Frčely Céčka nebo taky Rubikova kostka. 
Když jsme u toho, Rubikovu kostku vyrobil 
Ernö Rubik. Někdo je v tom přeborník, no já 
to nesložím ani za hodinu. 

K českým hračkám patřil např. Merkur, 
stavebnice Cheva (předchůdce dnešního 
lega), sbírali se malá autíčka – angličáci. 
Dražší hračky byly např. stolní hokej nebo 
fotbal. Kluci lepili modely aut, letadel, tan-
ků…Hodně se hrály stolní hry jako Člově-
če, nezlob se, šachy, Dáma, domino, karty 
atd…. 

V devadesátých letech se začaly chlapec-
ké hry už trochu rozvíjet a už se podobaly 
našim mobilům.  V dnešní době už máme 
mobily a počítače (Minecraft, The Sims, 
Subnautica…), ale dřív byl max. Tetris. Hra-
ček byl menší výběr, zato si jich víc vážili.

Jiří Tlach, 5. A

Retro hračky
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oSobnoSti

Nejdřív si přiblížíme dobu 
komunismu, kterou naši pra-
rodiče a možná i rodiče zažili. 
Byla to těžká doba. Svobo-
da tehdy nebyla reálná. Lidé 
měli zakázáno odjíždět do 
zahraničí, takže existovaly 3 
možnosti: buď utéct, což bylo 
velmi nebezpečné, vyřídit si 
papíry a odjet do povolených 
zemí, nebo si o tom nechat 
jenom zdát.
Pokud měli lidé jiný názor než 
komunistická strana, a dávali 
to veřejně najevo, zavřeli je 
do vězení, a někdy dokonce 
i zabili. Při nejlepším byli „je-
nom“ pronásledováni.
Pokud se někdy setkáte se 
slovem cenzura, jde o to, že 
komunisté např. zakazovali 
zpěvákům vydávat písnič-
ky, které by sami neschválili. 
Občané nemohli poslouchat 
zahraniční rádio. I když jste 
se v televizi dívali na živý pře-
nos, nikdy nebyl „živý.“ Před 
vysíláním byl totiž vždycky 
zkontrolován, jestli tam ne-
bylo něco proti komunismu. 
I noviny byly plné lží. Psalo 
se, jak se v Československu 
máme dobře, a všichni jsou 
spokojení. Ve skutečnosti to 
ale nebyla pravda. Všude byly 
odposlechy např. i ve škole. 
Ani učitelé nesměli říct svůj 
názor. Soudruzi učitelé a sou-
družky učitelky museli komu-
nisty podporovat.

Pokud jste chodili do kostela, 
neměli jste možnost studovat 
na škole podle vašich před-
stav nebo dostat vysněnou 
práci.
Máme se opravdu dobře – 
v obchodech tehdy nebylo 
skoro nic, určitě vám už rodi-
če nebo prarodiče vyprávěli, 
jak stáli fronty na banány 
i jiné zboží.

A teď pár pojmů:
PRAŽSKÉ JARO 1968 – v tom-
to období velel naší komunis-
tické zemi Alexander Dubček. 
Zastával mírnější komunis-
mus s lidskou tváří. Pražské 
jaro probíhalo od ledna do 
srpna. Skončilo vpádem so-
větských tanků.

CHARTA 77 – vznikla v roce 
1977. Lidé, kteří ji podepsali, 
chtěli, aby komunisti dodržo-
vali určitá pravidla týkající se 
hlavně lidských práv. Založil ji 
Václav Havel a filozof Jan Pa-
točka.

Několik osobností z této doby:

MILADA HORÁKOVÁ – naro-
dila se v roce 1901 a zemřela 
o 49 let později. Byla to poli-
tička, právnička a matka své 
jediné dcery. Byla odsouzena 
k trestu smrti, jelikož veřejně 
odporovala komunistickému 
režimu. 

JAN PALACH – student filozo-
fie, který se v lednu 1969 na 
Václavském náměstí upálil, 
aby povzbudil lidi v boji proti 
komunismu.

VÁCLAV HAVEL – narozen 
v roce 1936. Zemřel v roce 
2011. Byl to poslední prezi-
dent Československé repub-
liky a první prezident České 
republiky. V době komunismu 
kritizoval tehdejší režim, kvůli 
tomu byl několikrát vězněn, 
i když neudělal nic špatného. 
Zasloužil se o vznik Charty 
77 a taky svobodného státu, 
v kterém dnes žijeme.

SAMETOVÁ REVOLUCE – 17. 
listopad 1989. Lidem se míň 
a míň zamlouvala vláda ko-
munistů. A tak se studenti 
rozhodli, že uspořádají de-
monstraci – v ní také vzpo-
mínali na statečné studenty, 
kteří v roce 1939 protestovali 
proti německé okupaci a ná-
sledně byli popraveni. A po-
kud se ptáte, proč se jí říká 
sametová, je to proto, že ne-
dělali žádné násilí, nic neničili 
apod. Díky studentům začala 
cesta ke svobodě.

připravily 
A. Martínková 

a T. Zelinková, 8. B

Kdo bojoval za svobodu?
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Vtipy v době 
komunismu
V době komunismu, kdy ne-
existovala svoboda slova bez 
postihu, se vyprávěly převáž-
ně vtipy o Pepíčkovi, bylo jich 
mnoho, vzpomínáte? 

Pepíček přijde domů a tatí-
nek se ho ptá:
„Tak co bylo ve škole?“
„Dneska jsem se nejvíc hlásil 
já.“
„A na co se soudružka učitel-
ka ptala?“
„Kdo rozbil okno na chod-
bě, kdo všem portrétům na 
nástěnce přimaloval fousy 
a kdo všem v šatně zauzloval 
tkaničky.“

Ptá se Pepíček ve škole: „ 
Soudružko učitelko, můžu být 
potrestán za něco, co jsem 
neudělal?“
„V žádném případě, Pepíčku,“ 
odpoví soudružka učitelka. 
„To je dobře,“ oddechne si Pe-
píček, „protože jsem neudělal 
domácí úkol.“

Pepíček přijde domů 
a maminka nadává: „Pepíč-
ku, proč jsi snědl ty peníze?!“
„Ale mami, vždyť si mi je 
dala na oběd.“

Jde Pepíček do školy a sou-
družka učitelka se ptá: „Pepíč-
ku, kde máš žákovskou kníž-
ku?“ „Půjčil jsem ji Barunce, 
chtěla vylekat svoje rodiče.“

Malý Pepíček vidí poprvé 
páva a volá na babičku:
„Babí, ta slepice kvete!“

Ptá se Pepíček tatínka: „Tati, 
jaké je to mít parádního syna? 
„Nevím, zeptej se dědečka.“

Soudružka učitelka se ptá při 
matice Pepíčka: „Když ti dám 
jednu žvýkačku a tatínek 
dvě, co budeš mít? „Prosím, 
svěží dech.“
 
Pepíček je v parku a jezdí na 
kole. 
Volá na maminku: „Já jezdím 
bez ruuukkoouuu.“ 
Po chvilce volá znovu: „Mami, 
já jezdím bez žžžuuubbbůůů.“

„Pepíčku, jak je možné, že 
máš v písemce stejný počet 
chyb jako tvůj soused?“
„To je, prosím, jasné. Oba 
máme stejnou učitelku!“

Pepíček přišel domů. Máma 
křičí: „Od čeho si tak špina-
vý?“
„Hrál jsem si na pískovišti.“
„A jak to, že máš čisté prsty?“
„Protože jsem hvízdal na psa.“

Říká maminka: „Pepíčku, co 
děláš?“
Pepíček odpoví: „ Ale, jen za-
tloukám hřebík.“
„Tak ať se nebouchneš do 
prstu.“
„Šílíš?! Nejsem blbý, drží mi 
ho Alenka!“

S. učitelka říká dětem: „Děti, ko-
lik řeknete o prázdninách spros-
tých slov, tolik doneste kamín-
ků. Prázdniny uběhly a Anička 
do školy přinesla dva kamínky. 
S. učitelka říká: „Dobře, Anič-
ko, ale polepši se. Pak přijde 
Honzík a donese tři kamínky. 
Potom přijde Pepíček a říká: 
„Uhni, krávo, vezu štěrk.“ 

S. učitelka se ptá: „Pepíčku, 
kde máš žákovskou knížku?“
„Náš pes mi ji snědl.“
„Nelži, psi papír nejedí.“
„Ale když musel, tak ji sežral.“

Pepíček dostane od tety pěti-
korunu a maminka mu připo-
míná: „Co se říká?“ „Nevím?“
„Co říkám tatínkovi, když při-
nese výplatu?“
„Aha, už vím. Neříkej, že je to 
všechno.“

Pepíček přijde do hudebky 
a otvírá víko od houslí.
S. učitelka se podívá a ustra-
šeně volá: „Pepíčku, co tu 
děláš s kulometem?!“
„No, co já s kulometem, 
ale co dělá tatínek v bance 
s houslemi!“

S. učitelka na výletě pomáhá 
Pepíčkovi s kufrem.
„Co to s sebou táhneš?“
„Ty tam máš snad cihly?“
„Měli jsme si vzít nějakou nej-
oblíbenější věc, tak jsem si 
vzal televizi.“  

M. Červenková, 8. A 
a E.  Čapková, 5. A

vtipy a zábava
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recepty

Dort s máslovo-citronovým krémem
Počet porcí: 12
Doba přípravy: 35-40 minut

Suroviny:
200 g mouky
200 g moučkového cukru
200 g másla
4 vejce
1 lžička kypřicího prášku
75 g rozinek (sultánek)

Na náplň:
100 g másla, změklého
200 g moučkového cukru 
a troška na pocukrování
½ citronu, kůra i šťáva 

Troubu předehřejete na 180° C. Dejte všechny suroviny na dort do 
velké nádoby a elektrickým šlehačem šlehejte 4 minuty nebo až 
těsto zesvětlá.

Rozdělte směs do dvou forem a povrch uhlaďte. Dejte péct na 
35–40 minut. Když špejle zapíchnutá do těsta zůstane po vytažení 
čistá, je hotovo. Přeložte dortové korpusy na kovovou mřížku 
a nechte vychladnout.

Na krém vyšlehejte elektrickým šlehačem máslo a do něj postupně 
vysypávejte cukr. Přidejte citronovou kůru a šťávu a šlehejte, až je 
krém hladký. Krémem naplňte zdobicí sáček a nastříkejte krém na 
jednu polovinu dortu.

Druhou polovinu položte navrch, polejte čokoládou nebo jen 
posypte moučkovým cukrem.

připravila Noemi Sládková, 5. A
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