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Než jsme se nadáli, nastal 

rok 2014. Žáci 9. tříd po 

Vánocích pilovali polonézu, aby 

si 17. ledna mohli užít svůj 

slavný večer. A jak už to bývá, po 

zábavě následují povinnosti. 

Po plese nás čekalo 

uzavírání známek za 1. pololetí 

školního roku 2013/2014. Jednalo 

se o činnost vyčerpávající pro 

žáky i učitele. Žáky čekaly 

poslední písemky a zkoušení. 

Učitelé byli zahrnováni otázkou: 

„Co dostanu na vysvědčení?“ 

Pokud jste, milí žáci, ještě 

nezjistili odpověď, dnes se ji 

dozvíte. Snad se Vám bude líbit. 

Pokud ne, není pozdě dát si 

předsevzetí, že se v příštím 

pololetí zlepšíte. 

Úspěšné vykročení nejen 

do nového roku, ale i do  

2. poloviny školního roku Vám 

přeje  

Všeználek 

 

 

Věra Ondrušková
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Co se děje ve škole 
 

Ples rodičů 
 

A je to tady! Dlouhé přípravy a nácvik našich polonéz, které začaly 

v říjnu a vyvrcholily večerem, kde jsme předvedli, co jsme nacvičili. V pátek  

17. ledna 2014 v 19.30 hodin v Sokolovně ve Starém Městě začal tradiční ples 

rodičů. Už nás nikdo nevedl, už nám nikdo neřekl, co a jak máme dělat. Teď už to 

bylo jen na nás! Při nácviku polonézy jsme zažili hodně legrace. Bavilo nás to, 

holky především. Ty od začátku šílely s šaty, účesy, boty apod.  

Byli jsme rozděleni do tří skupinek, každá nacvičila jinou sestavu a měli 

jsme také odlišné oblečení. Aby vše ladilo tak, jak má, museli jsme si nechat na 

míru ušít vestičky, kluci z jiné skupinky si zase objednávali stejné košile nebo 

kravaty. 

Holky se samozřejmě s dostatečnou rezervou objednaly u kadeřnic, 

kosmetiček a na nehty, aby v ničem neměly nedostatky. Musím uznat, že jim to 

nakonec všem moc slušelo! Nám chlapům samozřejmě taky! Nesmím 

zapomenout také na rodiče, kteří nás ve všem podpořili, a to i finančně, protože 

měli nemalé výdaje, zejména s dcerami, a proto jim patří velký dík! Bez nich  

a našich učitelů, kteří s námi polonézu secvičili, by to nešlo. 

První skupinu vedl pan učitel Jan Zábranský, druhou skupinku měla na 

starosti paní učitelka Veronika Kašná a naši skupinku učila sestavu polonézy paní 

učitelka Jarmila Králová. Patří jim velký dík! 

Napětí a nervozita stoupaly s každým dnem, kterým se blížil onen večer.  

I když bylo nacvičeno a oblečení jsme měli nachystané, jedna „maličkost“ nám 

přece naše vystoupení znesnadňovala. Nervozita, se kterou jsme většinou 

bojovali. Musím říct, že po odtančení první polonézy v 19.30 hod. z nás tréma 

spadla a druhé tančení polonézy, které se událo ve 22.00 hod., jsme si pořádně 

užili. Rodiče, známí, učitelé, spolužáci a taky ti, kteří už polonézu měli za sebou, 

se na nás přišli podívat. 

Dočkali jsme se velkého potlesku a byli jsme rádi, že je vystoupené za 

námi. Pokračovala volná zábava, na kterou jsme se všichni taky moc těšili. 

V hlavním sále hrála k tanci kapela Pool a ve druhém sále, kde jsme se 

shromáždili my, panoval DJ Jerry se svou diskotékou. Na tento večer budeme 

ještě dlouho vzpomínat!  

Budoucí deváťáci, máte co dělat, abyste nás trumfli!  

  

                                                                                Tanečník polonézy a žák 9. třídy 
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Recitační soutěž

 

Školní kolo recitační soutěže 

 
27. ledna se po vyučování začal ozývat z učebny 6. C nezvyklý 

ruch. Nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd 2. stupně se připravovali na to, 

aby podali co nejoslnivější výkon na letošním školním kole recitační 

soutěže, které bylo zahájeno s odbitím 14. hodiny. Porota si vyslechla 

vystoupení 34 žáků, kteří si k přednesu volili poezii, prózu i drama.  

O postupová místa se bojovalo ve dvou kategoriích. V nižší kategorii  

(6.–7. třída) porotu nejvíce oslovilo vystoupení Lidušky Gieslové z 6. D, 

druhé místo obsadila Barbora Rokytová z 6. B. Jako náhradník byl zvolen 

Štěpán Hejda ze 7. B. Ve vyšší kategorii postupová místa díky svým 

výkonům získaly Renata Šťastná z 9. D a Michaela Kročová z 8. A. Na 

krásném třetím (bohužel nepostupovém) místě skončila Andrea Šatavová 

z 9. D. 

Postupujícím gratulujeme a budeme jim držet palce v dalším kole 

soutěžního klání. Všem recitátorům děkujeme za účast. Doufáme, že  

i v příštím roce se sejdeme ve stejně hojném počtu. 

 

                                                                                            Věra Ondrušková 

 

 
 

Nadějná recitátorka v akci 
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Rozhovor
 

Rozhovor s paní učitelkou Hájkovou 
 Jak dlouho na naší škole učíte?  

Začala jsem zde učit 3 roky před mateřskou dovolenou. 

 

 Učila jste někde jinde před touto školou? 

Rok na Východě v Hradišti. 

 

 Které předměty učíte? 

Přírodopis, zeměpis a pracovní činnosti. 

 

 Kdy jste se rozhodla být učitelkou? 

Na gymnáziu. 

 

 Je tady nějaká třída, kterou nerada učíte? 

Ne, ve všech třídách učím ráda. 

  

 Který předmět jste měla na základní škole ráda? 

Výtvarnou výchovu. 

 

 Jakou barvu máte ráda? 

Černou a šedou. 

 

 Máte sourozence? 

O 14 let staršího bratra. 

 

 Máte nějaké zvířátko? 

Ne, jen 2 děti . 

 

 Hrajete na nějaký hudební nástroj?  

Ne. 

 

 Jakou školu máte vystudovanou? 

Přírodovědeckou fakultu v Brně. 

 

Vendula Manová, 7. A. 
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Nový rok 

 

Nový rok 

 
Podle gregoriánského kalendář připadá svátek začátku nového roku 

na 1. leden. V noci z 31. prosince na 1. leden svět slaví konec roku, a tak  

i začátek nového roku. Podle jiných kalendářů náležejí oslavy nového roku 

jiným dnům. V juliánském kalendáři, který používá pravoslavná církev, 

připadá Nový rok na 14. leden.  

Staří Slované používali lunisolární kalendář, ve kterém se délka 

roku určovala podle Slunce (zatímco délka měsíců podle fází Měsíce). 

Nový rok se slavil 25. prosince ve dnech zimního slunovratu. I po příchodu 

křesťanských misionářů byl českou panovnickou kanceláří používán 

vánoční datovací systém, tj. systém, kdy Nový rok připadl na 25. prosinec. 

S přestávkou ve druhé polovině 13. a na počátku 14. století byl tento 

systém používán až do doby vlády Václava IV.  

 

                                                                                    Jakub Mokroš, 7. A 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lunisol%C3%A1rn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_IV.
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Významné dny a výročí

 
1. 1.  

Mezinárodní den míru (World Day of Peace) – vyhlášen roku 1968  

z iniciativy papeže Pavla VI.  

 

Státní svátek ČR – Den obnovy samostatného českého státu (vznik  

samostatné České republiky v roce 1993)  

 

10. 1.  

Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 

 

19. 1. 

Výročí úmrtí Jana Palacha (†1969) 

 

27. 1.  

Mezinárodní den památky obětí holocaustu (International Day of 

Commemoration in memory of the victims of the Holocaust) – vyhlásilo 

OSN roku 2005 k 60. výročí osvobození koncentrační ho tábora  

v Osvětimi v roce 1945  

 

28. 1.  

Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce 

 

Den ochrany osobních údajů (Data Privacy Day) – vyhlásila Rada Evropy 

roku 2007  

 

31. 1.  

Světový den pomoci malomocným 

 

Výročí úmrtí spisovatele Jana Karafiáta († 1929) 
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Výročí

 

První světová válka 

 

Letos to bude 100 let od doby, kdy vypukla první světová 

válka. Bojovalo se až do roku 1918. První světová válka zasáhla 

Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. 

Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na 

arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. 

Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž 

vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během 

jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. Boje 

první světové války proběhly na několika frontách po Evropě. 

Na západní frontě boje probíhaly v zákopech. Od roku 1914 do 

roku 1918 bylo mobilizováno přes 60 milionů vojáků. Válka 

skončila vítězstvím Dohody a kapitulací poražených Ústředních 

mocností. Jako konec světové války je udáván (a ve světě 

oslavován) 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na 

všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin). Formálním 

zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 

1919.  
                                                                                                                                  

                                                                                       Jakub Mokroš, 7. A 

 
 

Francouzský útok na německé pozice 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pJonRVR2VsqAYM&tbnid=_psHkVoHTlLsXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka&ei=M43WUqDJFKOR0AWF1IHICw&bvm=bv.59378465,d.ZG4&psig=AFQjCNF_slwvCDOr6bCdKztZ8FNWwHl_wQ&ust=1389878874321866
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Z předmětu do předmětu
 

Kvíz z dějepisu 

 

1) Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská? 

a) 1212 

b) 1233 

c) 1250 

d) 1852 

      

2) Kdo je Učitel národů? 

a) Alois Jirásek 

b) Jan Ámos Komenský 

c) Karel Čapek 

d) Rudolf Pokorný 

 

3) Co je svátek chanuka? 

a) svátek losů 

b) svátek roku  

c) svátek světel  

d) svátek míru 

 

4) Jaké měl přízvisko Jan Lucemburský? 

a) Hluchý 

b) Mocný 

c) Silný 

d) Slepý 

 

5) Po čem vymřeli Přemyslovci roku 1306? 

a) po koštěti 

b) po kládě 

c) po meči 

d) po kruhu 

 

                                                                                  Stanislav Psotka, 7. C 
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Doporučení filmu
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hunger Games: Catching Fire 

 

Nedávno jsem byla s kamarádkou v kině na 2. dílu 

úspěšného thrilleru jménem „Hladové hry“. Při příležitosti  

75. Her neboli 3. Čtvrtoher obyvatelé Panemu zjistí, že se klání 

tentokrát můžou zúčastnit pouze vítězové předešlých her. Za 

Dvanáctý kraj opět nastupují Katniss a Peeta. Je to jeden z mých 

nejoblíbenějších filmů a doporučuji se na něho podívat. Nejvíc 

se mi na něm líbí otevřený konec, a proto je o nervy čekat na  

3. díl. 

 
 
                                                                Denisa Kneslová, 7. D 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oZBH2MoMDmYjIM&tbnid=qme_RWDGPQVJ4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://walcrazy.com/the-hunger-games-background-information/&ei=KovWUoe0PPSo0AWTp4GwCg&bvm=bv.59378465,d.ZG4&psig=AFQjCNEtWVbtYv8kQJo_DjwDeHy3jofTrQ&ust=1389878033331800
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Pranostiky 
 

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 

 

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.  

 

Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti. 

 

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

 

Mokrý leden - prázdné sudy (neurodí se vína). 

 

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

 

Jestli země v lednu měsíci otevřena jest, a obzvláště když polední větrové 

přitom silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci. 

 

 

                                                                                Bára Zapletalová, 7. B 

 

 

 
Ideální lednové počasí podle pranostik 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mm4qd6d2CyUdSM&tbnid=ESA2EMHydTWS9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dumazahrada.cz/zahrada/2009/1/13/v-ovocne-zahrade-i-v-lednu/&ei=OYzWUvqyOs-z0QW-poCACg&bvm=bv.59378465,d.ZG4&psig=AFQjCNEQvonNy-nkOL0fyuJmye8aYQHVaA&ust=1389878629042748
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cAiEuQ53J-DcJM&tbnid=q-maH0UOqH7dhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.priroda.cz/pocasi.php?sub=47&ei=m43WUpjRAoXz0gWj_YGADA&bvm=bv.59378465,d.ZG4&psig=AFQjCNEQvonNy-nkOL0fyuJmye8aYQHVaA&ust=1389878629042748
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Kalendárium
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Allan Poe, americký 

básník, prozaik, literární 

teoretik a esejista 
 

(* 19. ledna 1809 v Bostonu,  

† 7. října 1849 v Baltimoru) 

Byl autorem fantastických  

a mystických příběhů  

a zakladatelem detektivního 

žánru. Napsal i několik 

humoristických příběhů. 

Jeho otec byl opilec, který opustil 

matku před Edgarovým 

narozením. Matka zemřela v roce 

1811 ve věku 24 let na nemoc. 

Edgar byl svěřen do sirotčince, 

který po krátké době opustil. 

Chlapce se ujala rodina Allanů, 

kteří byli velkoobchodníci 

s tabákem. Po nich převzal Poe 

své druhé jméno. Rodina bydlela 

v Liverpoolu, Anglie se stlala 

Edgarovi zdrojem inspirace na 

celý život. Edgar studoval 

literaturu na Universitě of 

Virginia, kde však začal mít 

potíže s alkoholem a s hráčskými 

dluhy, kvůli kterým se později 

rozešel se svým nevlastním 

bratrem. Poe se ve finanční krizi 

zapsal na vojenskou akademii ve 

West Pointu. Jako 

nedisciplinovaný voják byl brzy 

propuštěn. V roce 1833 získal 

hlavní cenu na soutěži 

organizované baltimorským 

týdeníkem Saturday Visitor se 

svým příběhem Rukopis nalezený 

v láhvi. V roce 1836 se oženil se 

svou sestřenicí. Alkohol a drogy 

způsobovaly Poeovi intenzivní 

stavy deprese a později i ztrátu 

zaměstnání. Roku 1845 uveřejnil 

Havrana, který doslova ohromil 

tehdejší veřejnost. Poeova smrt 

byla hodna děl, kterým se 

věnoval: 3. října 1849 byl nalezen 

opilý na ulici. Byl urychleně 

hospitalizován, ale z kómatu, do 

kterého následně upadl, se po 

celé čtyři dny neprobral. Zemřel 

na překrvení mozku v ranních 

hodinách 7. října 1849.  

                                                                              Markéta Sedlářová, 7. A 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=West_Point&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1833
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baltimore
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rukopis_nalezen%C3%BD_v_l%C3%A1hvi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rukopis_nalezen%C3%BD_v_l%C3%A1hvi
http://cs.wikipedia.org/wiki/1836
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholick%C3%BD_n%C3%A1poj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoaktivn%C3%AD_droga
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1845
http://cs.wikipedia.org/wiki/Havran_(b%C3%A1se%C5%88)
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1849
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3ma
http://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1849


 12 

 

Literární střípky
 

Škola 
 

Co chci být

Ve škole máme spoustu práce, 

je to jako na křižovatce. 

Musíme učivo dobře znát 

a dobré známky nasbírat. 

Máme zase spoustu práce. 

A to všechno bez legrace! 

Musíme se zase učit, 

co neumíme se doučit. 

Už nás to nebaví, 

ale jsme zatím mrňaví.                                                                

Aby nás nepředběhli jiní, 

nesmíme být líní. 

Tak se radši naučím  

a svůj mozek pomučím. 

A pak půjdu zase dál, 

i když bych radši spal. 

Ale budu chytřejší  

a o hodně šťastnější, 

A tak budu hodně rád, 

Co bych si mohl více přát? 

„Já chci být učitelka! 

Nebo třeba léčitelka.“ 

„A co ředitelka?“ 

„Jo, to budu. Nebo radši ne…“ 

„Tak už toho nech! 

Já ti něco řeknu: 

Práce je tak hrozně těžká, 

ale málokdo ji promešká. 

Vydělávat penízky, 

na ty krásné řetízky. 

To už bude asi všechno 

Tak to neprodlužuj ty…“ 

 
Kateřina Sazmová, 6. B 

  

 

 

 

 
Vendula Manová, 7. A
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Literární střípky
 

Stěhování 
 

Nedávno jsme se s rodiči přistěhovali do Calgary, protože tu tátovi 

nabídli lepší práci. Předtím jsme bydleli ve Vancouveru. Táta tam pracoval 

jako agent v jedné významné firmě a máma učila biologii. Ve škole jsem 

byla docela oblíbená, přátel jsem měla plno, známky jsem dostávala dobré 

a nic mi nescházelo.  Když se pak ale tátovi vyskytla nabídka na lepší 

práci, rodiče chvíli přemýšleli, ale nakonec se rozhodli, že táta novou práci 

vezme, a mně nezbývalo nic jiného, než abych se s tím smířila. Asi za pět 

týdnů jsme se stěhovali a mně se v tu chvíli změnil život od základu. 

Do nového bydliště jsme přijeli na konci prázdnin, abych stihla 

zařídit potřebné věci do školy. Po pravdě, moc jsem se sem netěšila. 

Věděla jsem, že tady nebudu nikoho znát a že se s tím budu muset nějak 

poprat… 

První den ve škole proběhl lépe, než jsem čekala. Vzhledově se 

nedalo popřít, že škola vypadá poměrně útulně a nachází se v dobrém 

stavu. Učitelé mě přivítali s úsměvem na tváři a spolužáci mě hned zařadili 

mezi sebe. Když jsem došla domů, máma na mě hodila zvědavý pohled,  

a když jsem jí řekla, že ve škole je to fajn, znatelně se jí ulevilo. Po večeři 

jsem si šla udělat úkoly a říkala si, co asi bude dál, jestli se opravdu  

s novou školou smířím. Rozhodla jsem se, že to nechám plavat, protože  

s tím beztak nic udělat nemůžu. Přála jsem si, abych tady byla šťastná, jako 

jsem bývala ještě předtím, než jsme se sem přestěhovali. 

Byla jsem si jistá, že moje přání se vyplnilo. Všichni se se mnou 

bavili a myslím, že v mojí přítomnosti se pohybovali rádi. Známky byly  

v pořádku, žádný učitel si na mě (díky bohu) nezasedl a  všechno 

fungovalo v naprostém pořádku. Věděla jsem, že můžu říct, že jsem 

šťastná jako ještě nikdy.  

Po škole jsem šla s Kristýnou do knihovny, jak bylo každý čtvrtek 

naším zvykem. Byla jsem opravdu ráda, že mám tak úžasnou kamarádku. 

Když jí zavolala máma a ona mi oznámila, že musí domů, rozloučila se se 

mnou a já zůstala v knihovně.  
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Po nějaké době jsem vyšla ven do větrného počasí a vítr byl tak 

silný, že jsem přes vlasy, které mi padaly do obličeje, neviděla na cestu  

a zakopla jsem. Přispěchal ke mně kluk vyšší postavy a s tmavými vlasy, 

aby mi pomohl vstát. Posbírali jsme knihy a on po dlouhé době prolomil to 

ticho mezi námi, když jsme jenom tak stáli naproti sobě a koukali se jeden 

druhému do očí. „Jsi v pořádku?“ zeptal se a koukl po mně zkoumavým 

pohledem. „Jo, jsem, díky,“ usmála jsem se na něj a on mi usměv oplatil. 

„Můžu tě pozvat třeba někam na čaj?“ Zírala jsem na něj a nevěřila, že to 

opravdu řekl. „Můžu?“ zeptal se ještě jednou, když jsem mu nějakou dobu 

neodpovídala. „Jasně, půjdu moc ráda!“ Vyměnili jsme si usměv a on se 

vydal směrem ke kavárně. Otočila jsem se a šla za ním. 

    Byla jsem opravdu neskutečně ráda, že se tohle všechno stalo. To, že 

jsme se přestěhovali mezi tyto úžasné lidi, že jsem se tehdy potkala 

s Filipem, který je teď mimochodem můj kluk, a že jsem věděla, že jediné, 

co chci, je mít kolem sebe kupu přátel, rodinu, která mě má ráda. Na ničem 

jiném nezáleží. 

                                                               

                                                                              Michaela Grebeňová, 7. D 

 

 

 
Calgary 
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Pro legraci

 

Vtipy o zvířatech 

 
Poutník jde pouští, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje 

lev. Začne utíkat, avšak lev je stále blíž a blíž. Když už je těsně u něho, 

padne na kolena a prosí Boha: „Pane, vnukni tomuto lvovi, prosím, 

křesťanské smýšlení!"  

Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: 

„Pane, děkuji Ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně posíláš do cesty." 

 

„Učím se skákat na koni přes překážky, ale je to těžké. Můj kůň je 

příliš dobře vychovaný. U každé překážky mě nechá přeletět prvního." 

 

"Děti, dneska jdeme do lesa krmit medvědy!" 

 "Huráá!" 

 "Každý třetí si teď vystoupí z řady." 

 

Světoznámý lovec se vsadil s přítelem o sto dolarů, že do hodiny 

zastřelí lva. Když si plácli, vzal lovec kulovnici a odešel do buše. Netrvalo 

však dlouho, do stanu strčil hlavu král zvířat a pravil: „Mám pro vás 

špatnou zprávu, váš přítel vám zůstal dlužen sto dolarů." 

 

                                                                                     Klára Burešová, 8. C 
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