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 Jaro 
 Jakub Štulo, 4.A 

 
Zvířata, co v zimě spí,  Zajíci se honí po poli, V lese je zase veselo, 
na jaře se probouzí.  nad námi poletují sokoli. Datel si ťuká na čelo.  
Medvěde, veverko, jelene, Veverka dojídá oříšek Ťuká si vlastně do stromu, 
vstaňte, všechno je zelené.  a hned opouští pelíšek.  ohlašuje tu jarní „pohromu“. 
 

 

Trochu jiné jaro  Inzerát - hledám kamaráda 
Martin Štěbra, 4.A  Ema Smejkalová, 5.B 
 
Jaro bude brzo tady,            Ahoj, jsem kamarádská, hodná a hodně mi záleží na mých 
těšíme se velice.  kamarádech. Snažím se pomáhat a za ostatní bych dala svůj 
Ohřejeme naše brady,  život.    
zahodíme čepice.           Kamaráda bych chtěla, aby byl jako já. Kamarádovi budu 
 věrná, pokud bude věrný on mně. V kamarádství bych chtěla jen  
I když doba není dobrá, pravdu, i když někdy bolí.  
všude samé zákazy,          S mým kamarádem budu, když bude smutný i veselý, budu 
musíme se nějak poprat za něj klidně bojovat, budu jeho osobní podpora. Budu mu 
a zbavit se nákazy.  pomáhat v dobrém i zlém. 
        A naopak od něj já chci, aby tu pro mě vždy byl,  
Za dveřmi jsou další svátky,  podporoval mě tak, jak bych ho podporovala já. 
které rádi slavíme.  

Musíme se držet zpátky,  Sabina A. Hladíková, 5.B 
ať se nenakazíme.           Hledám kamaráda, který by se mnou dělal věci, které mě 
 baví. 
Vláda nechce ani slyšet,           Já hodně se svou rodinou cestuji a provozuji různé sporty. 
že vyjdeme do ulic.  V zimě ráda jezdím na hory. Umím lyžovat, běžkovat i  
Budem muset doma sedět,  snowbordit. Takže by pro mě nebyl problém tě to třeba naučit. 
nevykoledujem nic.  Určitě pomůžu v nouzi a můžu pomoci třeba se školou. Jinak
 jsem hodná a zábavná. 
Doufám, že se to zas zlepší          Očekávám od tebe, že budeš sportovec a že budeš  
a půjdeme do školy, se mnou prožívat zážitky a dobrodružství. Chci, abys byl/a  
protože jsme doma všichni hodný/á, a abychom si spolu užili hodně srandy. 
unavení úkoly.  

 Felix Hanák, 5.B 
Vorvaň ve vaně           Já jsem hodný (i když mi někdy prasknou nervy) a docela 

M. Střítecká, 3. tř. chytrý. Můžu ti nabídnout u mě v létě přespávat, můžu s tebou 
 chodit ven.  

Včera večer ve vaně,           Můžu ti pomoct i ve škole, abys měl dalšího kamaráda, 

viděl Václav vorvaně. Který by ti pomohl v nouzi.  

Vašek vodu vypustil,           Očekávám od tebe, že mi také pomůžeš v nouzi a že 

vorvaně včas vyprostil.  na mě budeš hodný. 



Peníze nebo život (vypravování) 
 Jednoho dne se dvěma manželům narodil syn Petr. Rodiče i jeho starší bratr Michal ho 
milovali od narození. Snažili se pro něj dělat vše, co jen šlo. No nebylo to tak lehké, protože 
nebyli zrovna z nejbohatší rodiny.  
 Dny plynuly docela normálně do doby, než si rodiče začali všímat, že Michal po nocích 
mizí z domu. Hned se ho začali vyptávat, kam chodí. Ze začátku jim to nechtěl říct, ale stále se 
ho na tu samou otázku ptali dokola, a tak se jim naštvaně přiznal, že sází v kasinu. Domlouvali 
mu, aby tam nechodil a že tím škodí nejen sobě, ale i rodině a že to špatně dopadne.  
 Jednou domů došel opilý a ještě naštvaný. On řekl, že prohrál, ale více z něho nedostali. 
Jednou k nim došla sousedka na kávu a oba jí všechno o Michalovi řekli. Sousedka jim 
doporučila jednu ne moc vzdálenou léčebnu. Rozhodli se, že ho tam vezmou, aby se této 
závislosti zbavil.  
 Všichni tři se vydali na cestu do léčebny. Po pár minutách sjeli z dálnice a jeli po 
dlouhém železném mostě. Pár metrů před nimi se z mlhy vynořila větší dodávka a srazila je. 
Všichni tři se v uzavřeném autě řítili do hluboké díry, na které byl most postaven. Hned se 
přivolala sanitka a museli nějak Petra kontaktovat a obeznámit ho s touto hodně špatnou 
informací, že jeho rodiče a bratr už nejsou mezi námi.  
 Když Petr dosáhl osmnácti let, tak mu začaly chodit výhružné dopisy, že má zaplatit 
osm set tisíc korun. Rozhodl se, že se s tímto problémem obrátí na policii a snad mu pomůžou. 
Ale opak byl pravdou… Policie sama nevěděla, kdo by tyto dopisy mohl posílat a odkud.  
 Šel domů si odpočinout, když vtom za ním svými dlouhými kroky přišel pán. Chvíli se 
na sebe jen dívali, ale po chvilce neznámý muž promluvil: „Dobrý den, pane Langmajere. Mám 
pro vás informace, které vás asi budou zajímat.“ „Dobře, ale nejdřív chci vědět, kdo vůbec 
jste.“ nejistě Petr odpověděl. „Omlouvám se za tu neslušnost.“ A muž mu podal svými 
pohublými prsty malou vizitku, na které stálo „Y. Bobynnsky“. „No dobře, ale jak mě znáte, jak 
jste mě našel a kdo jste?“ Petrovi se tato konverzace vůbec nelíbila a necítil se bezpečně. „Já 
jsem majitel místního kasina a přišel jsem vám oznámit, že váš bratr nám nechal dluh více než 
půl milionu korun.“ „Dluhy?? Takže sázel???“ „No, ano, to jste nevěděl?“ „To bych se asi 
neptal, ne?“ Po této větě si zhluboka vydechl. „Je mi líto, co se stalo s vaší rodinou, ale tento 
dluh spadl na vás, bohužel. Takže to zaplatíte, nebo odejdete za svou rodinou,“ řekl 
chladnokrevně muž. „Takže peníze, nebo život???? Kousek odsud je policejní stanice, a navíc, 
já to nemám jak zaplatit. Sotva s mými brigádami uživím sebe a tetu. Natož platit ještě dluh.“ 
„Takže si vybíráte smrt?“ Petr nevěděl, co má dělat, a tak se rozběhl pryč od pána.  
 Po pár metrech se otočil a viděl, jak na něho pán míří pistolí. V jeho hlavě se odehrávaly 
všechny krásné vzpomínky s jeho rodinou. Pro něho tato chvíle trvala jako půlhodinu, ale 
reálně to nebylo ani půl minuty. Na krásné vzpomínky přestal myslet hned, když ucítil velkou 
bolest na pravé noze, levé ruce i na břiše. Když se podíval, co se stalo, tak viděl spoustu krve a 
dlouhý černý kabát míhající se na rohu uličky. Snažil se volat o pomoc, ale marně.  
 Po pár minutách, co ležel na zemi, se mu začalo dělat černo před očima a upadal do 
hlubokého spánku. Probudil se v bílém prostředí v objetí své matky, otce a bratra. Konečně je           
po třech letech viděl a mohl s nimi zůstat už navždy. 
                          Marie Harenčáková, 7.A     
Školní kolo dějepisné olympiády 
          V pondělí 30. listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády s 
tématem „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Do okresního kola postoupili: Jiří 
Radomil z osmé třídy a Karolína Šťastná z 9.A. Oběma přejeme hodně štěstí! 

Mgr. Lenka Tomanová 



 

 
Starodávný hrad na kopci (líčení) 
 
          Představuji si, že tento velký hrad sloužil po dlouhá staletí panovníkům a šlechtě. 
Starodávná stavba mi připomíná skalisko hory, které se dotýká skoro až mraků. Kdybych se 
ocitl v minulosti a strávil zde několik dní, cítil bych se určitě bezpečně, protože zdi jsou tak 
pevné, že vydržely až dodnes. Kamenné zdi se barvou podobají velkému šedému slonovi. 
Podobné stavby, které jsou vidět i z dálky, rád obdivuji při cestách s rodinou. 

        David Štulo, 7.A 
 

Líčení - Naše ohniště 
   Naše zahrada je malinká jako dlaň. Nudlička táhnoucí se kousíček za naším domem, 
která je otevřená na jižní stranu. Díky tomu je celý rok zalitá paprsky slunce. 

 Ze severu jsme s taťkou postavili betonovou zeď, a tak jsme zahrádečku ještě zútulnili. 
Uprostřed této zelené oázy jsme si už před lety vybudovali ohniště, které se časem stalo 
centrem naší zahrady. Často u něj sedávám s rodinou. Žádná oslava se u nás, kromě zimy, 
nekoná nikde jinde než u našeho ohniště.  
          Pokaždé když zapálím oheň a rozprostře se vůně táboráku, je to jako bych se vrátil             
do své první třídy a vzpomenu si na tábor, který ve mně zanechal nezapomenutelné 
vzpomínky.  
        Od malička mám rád, když se setmí a my se díváme do plápolajícího plamínku a děda 
vypráví své příběhy z dětství. Občas zazní i nějaká táborová píseň. Teď když jsem starší, celé 
léto sem k ohništi vodím i své kamarády. Dlouho do noci pak sedíme, opékáme špekáčky, 
pouštíme si písníčky.  
       Naše ohniště uprostřed malé zahrady je prostě úžasné místo setkání, ze kterého se nikomu 
nechce domů. 

Václav Láníček, 7.B 
Co mi nesmí chybět v knihovně 

Když se řekne čtení knížky, představím si knížku, která mě zaujme svým dějem, někdy 
i obalem, ale určitě to není knížka, kterou četli moji rodiče v mém věku.  

 Doma mám rozdělenou knihovnu na dvě části. V první části jsou knížky, které jsem 
četl, když jsem byl malý a v druhé části jsou knížky, které jsem četl teď někdy, nebo které 
teprve číst budu, zejména knížky od mých oblíbených autorů. 

          Můj oblíbený spisovatel je Chris Colfer. Je to americký herec, ale hlavně spisovatel. Je mu 
30 let a v roce 2011 dostal Zlatý glóbus za jeho knihu Země příběhů. Další spisovatel, od 
kterého rád čtu, se jmenuje Rick Riordan. 
          Moje oblíbená knížka je Země příběhů: Za hranice království, která patří do série knížek 
Země příběhů od Chrise Colfera. Tato série má 6 dílů a každá knížka z ní je napínavá od začátku 
až do konce. 
          Rád čtu dobrodružnou literaturu s nádechem sci-fi. Děj knížky se odehrává v realitě a 
současném světě, ale objevují se tam nadpřirozené bytosti a postavy, které cestují do různých 
pásem nebo dimenzí. 
          Myslím si, že čtení je důležité, abychom měli větší slovní zásobu a měli větší fantazii. 

       Lukáš Provazník, 7.B 

 



Vánoční turnaj v piškvorkách – 8. ročník 
          Před vánočními prázdninami jsme v rámci hodiny matematiky uspořádaly turnaj                     
v piškvorkách pro 8. ročník. Přes napínavé souboje se do finále dostala Anička Plačková a 
Honza Michálek. Po strhujícím výkonu se celkovou vítězkou turnaje v piškvorkách stala Anička 
Plačková, která si odnesla cenu za 1. místo. Všem žákům děkujeme za účast a vítězce 
gratulujeme. Na ukázku přidáváme i básničky, které o piškvorkovém turnaj žáci vytvořili               
v hodině češtiny.                                                                                       

 Mgr. Andrea Fialková, Mgr. Marie Špičáková 
 

Piškvorky jsou dobrá hra, Přišel jsem do školy, Byl jednou jeden pátek, 
jeden vždycky vyhrává. učitelky přišly v parukách, to bývá většinou zmatek, 
Křížky nebo kolečka, přes Vánoce nebudem mít úkoly, u nás ve třídě však ne, 
dnes vyhrála Anička. ukažme si, kdo je lepší  protože se tam hrají 
 v piškvorkách.  piškvorkové turnaje.  
 
Každý, kdo s ní hrál, Sporty hrát nemůžeme,  Pro vítěze je tu cena, 
těžký souboj neustál. leda tak v rouškách.  krabička plná lega. 
Vyhrála z lega kuře, pro výhru si jdeme,  Pak se nadlábneme cukroví, 
Všichni jí závidí štěstí ve hře. kdo vyhraje v těchto logických  až nás z toho břicho rozbolí. 
 zkouškách.   

   Anna Plačková, 8. tř. 
Honza ten byl těsně druhý, Výhra leží na stole, 
Jirka zase třetí, soupeři se přou,  Byl jednou jeden pátek ráno 
Pro kuře do obchodu letí. tohle bude ještě napínavé,  a na tabuli bylo psáno, 
 všichni pro výhru si jdou.  že se hrají piškvorkové turnaje, 

Adriana Vítková, 8. tř.   a pro vítěze sladká cena je.    
 Honza nakonec udělal chybu,  Všechny jsem je vydrtila, 
 vyhrála to Anna,  sladce nad nimi zvítězila. 
 kluci nejsou v klidu,   

 holky křičí holky křičí „sláva“!  Anna Plačková, 8. tř. 
 

 Jiří Radomil, David Výmola, 8. tř. 
 

Olympiáda v českém jazyce 
 
          V úterý 26. ledna se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. S dalšími                      
11 nejlepšími žáky se ve znalosti mateřštiny utkal náš Tadeáš Jelínek z 9. A. O jeho vzorné 
reprezentaci naší školy svědčí krásné umístění – obsadil 3. místo. Jako úspěšný řešitel 
postoupil do krajského kola, kde se mu k naší velké radosti opět velmi dařilo. K úplnému 
vítězství mu chybělo pouhých šest bodů. Blahopřejeme ke skvělému výsledku a přejeme 
mnoho úspěchu ve zvoleném studiu.                 

 Mgr. Kateřina Hrozková 

Okresní kolo dějepisné olympiády 

          Dne 19. ledna 2021 se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády, letos poprvé 
prostřednictvím Formuláře Google. Téma pro letošní ročník znělo „Labyrintem barokního 
světa (1556 – 1781)“. Za naši školu se soutěže zúčastnila Karolína Šťastná, žákyně 9.A, a Jiří 
Radomil, žák 8. třídy. Oba se stali úspěšnými řešiteli, Jirka skončil na 16., Karolína na 18. místě. 

Mgr. Lenka Tomanová 



Vypravování, ze kterého vyplyne přísloví - test z matematiky 
     Bylo krásné zimní slunečné odpoledne a venku se zářivě třpytil čerstvý sníh. Prostě krásné 
počasí, které lákalo ven. Martin viděl své spolužáky, jak venku radostně dovádějí. Už se k nim 
chtěl přidat, když v tom si uvědomil, že zítra píší test z matematiky. 
     Věděl, že v matematice zase tolik nevyniká a potřebuje se učit. S velkým sebezapřením 
zůstal doma. Sedl za počítač a začal hledat všelijaké příklady na procvičení. Bylo to těžké,           
ze začátku mu to vůbec nešlo, celé odpoledne dřel jako kůň, ale jeho oběť se vyplatila. 
     Druhý den, třetí hodinu, čekal osmou třídu test z matematiky. Martin byl nervózní, ale 
věděl, že udělal vše, proto aby se mu test povedl. Po zazvonění do třidy vešla paní učitelka a 
začala psát na tabuli zadání. Jakmile všichni uviděli zadání, zachvátila je panika. Martin zůstal 
v klidu, věděl, že s obdobnými příklady sváděl krutý boj včerejší odpoledne. Přestal vnímat 
okolí a začal počítat. Během chvíle měl test hotový a šel ho odevzdat. Když se vracel do lavice, 
viděl spolužáky, kteří se včera bezstarostně koulovali, jak dnes svádí s příklady stejně krutý boj 
jako on včera při procvičování.  
     Za pár minut učitelka zvolala: „Konec, všichni odevzdat!“ Spolužáci začali panikařit a rychle 
se snažili dopočítat příklady. Zbytek hodiny učitelka opravovala jejich testy, zatímco oni 
počítali příklady v sešitě. Na konci hodiny učitelka rozdala oznámkované testy. 
     Když Martin uviděl, že má jedničku, řekl si: „Tak se mi to včerejší odpoledne strávené 
cvičným bojem s příklady v tom opravdovém vyplatilo.“ 
 
(Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.)      Beáta Jurůjová, 8.tř. 
 

Až opustím základní školu        
          Jak bude vypadat můj život, až opustím základní školu? Změní se něco? Každý z nás 
jednou vyletí z hnízda a začne žít svůj vlastní život. Jednou etapou našeho života je základní 
škola. Už od dětství si tak zhruba představujeme, jak bychom chtěli žít, čím bychom chtěli být, 
a vůbec jak by mohla jednou vypadat naše budoucnost. Problémem je, že vždy nevypadá život 
tak, jak si ho představujeme, naším úkolem je vzdorovat a překonat překážky, které nás 
bohužel někdy potkají. 
           Až opustím základní školu, chtěla bych se nejvíce soustředit na střední školu, to ale 
neznamená, že bych začala zanedbávat rodinu a přátele. Myslím si, že střední škola je výzvou 
pro každého z nás, také si myslím, že nás střední trochu změní, přece jenom na nás bude mít 
vliv okolí a i lidé, kteří se kolem budou pohybovat. Těším se, až budu prožívat středoškolský 
život! 
           Zatím budoucnost nijak neřeším. Můj názor je takový, že se budoucnost začne řešit 
sama. Nechci, aby to, co si přeji, nakonec pro mě bylo zklamáním. 
Střední je teprve začátek mého života a vím, že za život zažiji i spoustu jiných – obtížnějších 
situací.                                          

Eva Školařová, 9. A 
 

  

 Honza Nelinka 
 Tobiáš Karbáč, 3. r.  Sára Šrubařová, 3. r. 
 
 Honza honil hlemýždě, Naše nejmladší Nelinka, 
 hafan ho hryz do hýždě. Neběhá, nemluví, nespinká. 
 Honza hodně hulákal, 
                                                    Hafan hodně hafal. 



Můj pokoj 
 
 Můj pokoj je středně velký a nachází se ve druhém patře našeho rodinného domu. 
Sdílím ho se svojí starší sestrou Simonou.  
 Vchází se do něho dveřmi z obývacího pokoje. Vpravo od dveří stojí psací stůl,                   
na kterém jsou notebook, lampička, psací potřeby a učebnice na on-line hodiny. O kousek dál 
je skříňka s mým oblečením, vystavenými suvenýry z různých cest, keramikou a časopisy. 
Vedle psacího stolu mám okno a vidím z něj na hřiště a na ulici. Simona má svůj pracovní stůl 
na druhé straně. Také na něm má notebook, psací potřeby a věci do školy nebo na on-line 
výuku. Nad psacím stolem má střešní okno s výhledem na naši zahradu, kde máme psa.  
 V pokoji se kromě mé skříňky nachází ještě jedna, která patří Simči. V rozích pokoje 
máme postele, jsou naším nejoblíbenějším místem. U každé postele je noční stolek 
s lampičkou a budíkem. Nedaleko od Simoniny  postele je knihovna, která je plná encyklopedií, 
pohádek z dětství, slovníků a dalších knih.  
 Opticky máme pokoj rozdělený jinou barvou koberce a odlišnou výmalbou. Moji část 
pokoje pokrývá modrý koberec, stěny jsou červené. Ve druhé části pokoje máme položený 
šedý koberec, stěny jsou vymalované bílou barvou. Veškerý nábytek je z tmavého dřeva.          
Na stropě visí velký lustr, který osvětluje celý pokoj. Z našeho pokoje vede cesta na balkon.  
 V pokoji trávíme hodně času a nikdy bychom ho nevyměnily za jiný.  

 Vendula Knapová, 6. tř. 
  

Karnevalové učení 1.A a 1.B 
V pátek 19. 2. 2021  zažili prvňáčci netradiční karnevalové učení. Ve třídách se učili princezny, 
rytíři, ninjové, čarodějnice, upíři, Harry Potter, kostlivci, klauni… V maskách jsme strávili celý 
den. Četli jsme, psali, tancovali, počítali, učili se angličtinu…                                                                                

Děti sice neměly volný den bez učení, ale kostýmy na chvíli zpestřily naši každodenní práci.        
I v této nelehké době se snažíme na děti nezapomínat, aby je škola pořád bavila a lákala. 
 
                                                                                  Mgr. Monika Kurková 1.A, Mgr. Helena Adámková 1.B 

  

 

  



Sakka no mugen no rūpu 
 „Už nemůžu utíkat dál, musím se mu postavit!“  Tahle slova jsem řekla, než mě 
neznámý muž začal honit v lese, kousek od chaty, kam jsem přijela strávit klidný víkend. 
 Jmenuji se Mirai Hinata a jsem hlavní vokalistka v naší skupině Xsis, ale nedávno jsem 
se rozhodla, že odejdu a budu se plně věnovat psaní. To jsem ale netušila, že by mě to mohlo 
stát život.  
 Rozhodla jsem se odejít na našem dalším koncertě v Tokiu, před naší závěrečnou 
písničkou jsem oznámila všem mým fanouškům můj konec. Po koncertě jsem jela domů, 
udělala si večeři, vykoupala jsem se a nakrmila rybky, když už jsem si konečně po dlouhém dni 
šla lehnout, někdo zazvoní na zvonek, přijdu ke dveřím, podívám se do kukátka a uvidím 
Nyoko, moji kamarádku. Otevřu dveře a Nyoko opatrně vklouzne dovnitř. „Donesla jsem něco 
k pití!“ zakřičela. Sedli jsme si ke stolu a povídali si, pak se mě zmateně zeptala, proč jsem 
opustila Xsis, na to jsem jí jednoduše odpověděla: „Chtěla bych napsat knihu.“ Nyoko se               
s rozzlobeným obličejem zvedla a řekla: „Kvůli knize jsi zahodila vše, čeho si dosáhla, jen kvůli 
knize!“ Zaskočeně jsem se na ní podívala a chtěla jí to vysvětlit, ale než jsem vůbec něco řekla, 
oblékla si bundu a bez rozloučení odešla. Zmatená jsem uklidila sklenice do myčky a šla spát. 
 Nyoko mi od toho dne nenapsala ani nezavolala. Měla jsem zvláštní pocit, tak jsem se 
rozhodla ji navštívit, ale nikdo nebyl doma. Onen den jsem začala psát drama o dívce, co 
přeskočila časem. Během tří měsíců, co jsem psala knihu, jsem o ní neslyšela ani ji neviděla. 
Začala jsem mít ještě divnější pocit, tak jsem objela její rodinu a poptala se po ní. Nikdo o ní 
nic nevěděl. Ten strašný pocit jsem s sebou vezla až do Tokia. Když jsem konečně přijela              
do bytu, byla jsem tak unavená, že jsem hned usnula. Ráno jsem to šla nahlásit na policii. Od 
policejní stanice jsem si všimla, že mě někdo pronásleduje. Sice jsem mu neviděla do obličeje, 
ale podle postavy bylo jasné, že se jedná o muže. Pronásledoval mě až na metro, které ujelo 
dřív, než stihl nastoupit. Jakmile jsme přijeli na moji zastávku, vyběhla jsem z vlaku a běžela 
bez zastavení až do mého bytu. Byla jsem tak vystrašená, že jsem celou noc nespala. 
 O dva týdny později našli Nyoko dva mladí kluci, kteří si hráli u řeky, s uřezanýma 
nohama, pořezanou a bez očí. Ještě ten den mi strážník Takai zavolal, celá jsem ztuhla jen 
z toho, jak jsem poslouchala, tak jsem jen stála a přidržovala jsem telefon. Po tom, co to 
strážník položil, jsem spadla na kolena a začala brečet. Měla jsem tolik smíchaných pocitů, že 
jsem cítila, jak mi praská hlava… 
 Další týden se konal její pohřeb, kterého jsem se nezúčastnila, protože jsem si nemohla 
představit, že tu se mnou není. Jen ten pocit, že se už nikdy spolu nezasmějeme, nepobavíme, 
mi trhá srdce. Bude mi chybět. Z hloubi srdce jsem nenáviděla člověka, který jí to udělal a přála 
jsem mu stejný osud, jaký on způsobil jí. 
 Začala jsem psát další knihu. Rozhodla jsem se ji dopsat v klidu v přírodě, bez nátlaku 
lidí. Nyoko vlastnila chatu hluboko v lesích, tak jsem si dopřála to dopsat na místě, které 
milovala nejvíc na světě. Než jsem odjela, místní pošťák mi do rukou podal dopis. Byl od Nyoko. 
Nechápala jsem, co se děje, rychle jsem popadla nůž, nařízla obálku a začala číst. „Děkuji ti, že 
jsem mohla být tvá kamarádka, lituji jen jedné věci, a to je ta, že jsem ti nemohla říct, jak moc 
tě miluji, Mirai. - s láskou, Nyoko.“  Okamžitě se mi nashromáždily slzy v očích. Vzpamatovala 
jsem se po chvíli, vzala si tašku, kufr a dopis s sebou do auta. Za hodinu jsem přijela k jednomu 
parkovišti u lesa, pak už to byl jen kousek od chaty. Byla to náročná trasa, ale zvládla jsem to. 
Jakmile jsem dorazila, spadla jsem na křeslo vyčerpáním. Neštěstí bylo, že jsem si 
neuvědomila, že tu nejsem sama.  
 Po tvrdé dřině psaní jsem šla spát. Kdybych se v tu chvíli nepodívala do zrcadla, byla 
bych na tom stejně jak Nyoko. Stál za mnou vysoký temný muž s nožem v ruce. Nevěděla jsem, 



co zamýšlí, ale hned mi to došlo. Rozběhl se ke mně a snažil se mě bodnout. Naštěstí jsem 
stihla uhnout, takže jsem skončila jen se škrábancem na tváři. Jeho nůž se minutím zasekl o 
zrcadlo a v ten moment jsem si uvědomila, že je pravý čas utéct. 
  Přestal se starat o nůž a začal mne hledat. Takhle mě po lese naháněl do té doby, než 
jsem se unavila. „Už nemůžu utíkat dál, musím se mu postavit!“ promýšlela jsem si v hlavě. 
Vzala jsem náhodnou větev přede mnou a chvíli se rozmýšlela, co udělám. Náhle jsem se 
bezohledně rozběhla přímo k němu. Hloupé, ale v daný moment mě nic dalšího nenapadlo. Už 
jsem ho skoro měla a když jsem neočekávala žádné překvapení, chytl mě za krk a větev zlomil. 
Půlkou ulomené, ostřejší strany větve mi probodl rameno a pevně mě stiskl ke stromu. Snažila 
jsem se chytit konec zakrvácené větve a po pár vteřin snahy se povedlo. Praštila jsem ho            
po hlavě, v ten moment povolil sevření. Na zemi jsem zahlédla kámen, chytla jsem ho a plnou 
silou mu s tím rozbila lebku. 
 Ráno po celém incidentu přijela policie a oznámili mi, že zemřel.  Začala jsem mít 
úzkosti a cítila, jak kdybych tohle už zažila. Nakonec jsem skončila v nemocnici, protože jsem 
ztratila moc krve. Ve chvilce jsem viděla, jak do místnosti vejde doktor Kesseki. Šokovaně jsem 
hleděla na muže, který mne děsivě pronásledoval a snažil zabít. Doktor povídá: „Jsem váš 
největší fanoušek.“ V tu chvíli se neudržím. Rozběhnu se z pokoje a přemýšlím, co se tu zrovna 
stalo. Dvě sestřičky se mě snaží uklidnit. Nic mi nedává smysl. Je tohle život, nebo smrt? Byl to 
všechno sen, nebo budoucnost? Nemám ponětí, ale když podruhé otevřu oči, vidím, jak 
otevírá dveře od pokoje Nyoko. 

       Matouš Grund, 8. ročník 
 

Okresní kolo zeměpisné olympiády 
         Ve středu 17.2.2021 se i přes nepříznivou situaci uskutečnilo okresní kolo zeměpisné 
olympiády. Letošní rok byl specifický tím, že žáci řešili úkoly on-line formou přes portál 
Masarykovy univerzity. Z naší školy se do okresu probojoval žák 8. třídy Jiří Radomil, který 
spadá do kategorie C, tedy 8. + 9. ročník. Z celkového počtu 25 žáků se Jirka umístil na krásném 
patnáctém místě a získal 78,1 bodů ze 100. Věřím, že příští rok, kdy bude Jirka v té 
samé kategorii starší a zkušenější, se umístí na mnohem lepším místě. Mnohokrát gratulujeme 
a děkujeme za reprezentaci školy i v době distanční výuky. 

                                                                            Mgr. Andrea Fialková 
Úspěšná matematická olympiáda 
          Ve středu 31.3.2021 se uskutečnilo on-line okresní kolo matematické olympiády. Naši 
školu reprezentovali 3 žáci, a to Monika Jelínková (6.třída), Lukáš Provazník (7.B) a Beáta 
Jurůjová (8.třída). 
          V kategorii MO6 se Monča umístila na krásném 2. místě z 10. Získala 12 bodů z 18 a stala 
se tak úspěšnou řešitelkou okresního kola. 
          V kategorii sedmých tříd se Lukáš umístil na nádherném děleném 1. místě z celkových 8 
žáků. Měl stejný počet bodů jako Monča, a to 12 z 18 a též se stal úspěšným řešitelem. Oba 
postupují dál   do krajského kola, u kterého ještě nevíme, zda se vůbec díky stávající situaci 
uskuteční. 
          V kategorii MO8 byla mnohem větší účast - 18 žáků. Beáta získala 6 bodů a skončila tak 
se spoustou žáků na 9. - 14. místě. Všem zúčastněným moc děkuji za reprezentaci školy a 
úspěšným řešitelům moc gratuluji. 

Mgr. Andrea Fialková 
 



 

Čím bych chtěl/a být 
        Chtěla bych být kadeřnicí, protože mě baví stříhat, barvit, česat a dělat copánky na vlasy. 
Kadeřnice není jednoduché povolání. Kadeřnice musí stát, má ruce nad hlavou a také ji z práce 
někdy bolí záda. Kadeřnice si často povídá s lidmi a to mě také baví. 
          Uvidím, jak se rozhodnu, až budu opouštět základní školu. 

Ellen Malečková, 4.B 
 

          Čím bych chtěl být, až vyrostu? To je zajímavá otázka a ve čtvrté třídě je těžké najít na ni 
odpověď. Ale i přesto mě láká být učitelkou v mateřské škole.  
           Tento obor jsem si vybrala, protože mě baví práce s dětmi. Chtěla bych je naučit např. 
slušnému chování. Už od mala se o děti starám a práce s nimi mě baví. Doufám, že mi to vydrží 
do budoucna. 

Veronika Jelínková, 4.B 
 

          Chci být architekt, protože mě baví malování a architekt maluje a navrhuje. Dobře je, že 
mohu použít vlastní fantazii. Je k tomu potřeba matematika. Není jen tak, že navrhnete dům. 
Musíte spočítat, jak jsou dlouhé stěny a tak dá. 

Matěj Chludil, 4.B 
Matematický klokan 2021 
         Ani letos nechyběla žákům tradiční soutěž Matematický klokan, avšak letos trošku 
netradičně proběhla on-line formou. Účast byla tento školní rok dobrovolná, takže kdo si chtěl 
vytrénovat logické a matematické uvažování, našel v EduPage zadání. 
Vybrali jsme z každé kategorie 5 nejlepších řešitelů. Všem gratulujeme a děkujeme i těm, kteří 
se zúčastnili, ale letos jim to třeba nesedlo.  

Kategorie „Cvrček“ (3. ročník) Kategorie „Klokánek“ (4. ročník) 
1. místo ROZEHNAL Tomáš (3.)   1. místo ŠTĚBRA Martin (4.A)                          
2. místo ŠRUBAŘOVÁ Sára (3.)   2. – 4. místo BLUMENSTEINOVÁ Daniela (4.A)                      
3. – 4. místo ŠÍREK Jakub (3.)                   2. – 4. místo MARÁK Karel (4.A)                           
3. – 4. místo ŠÍREK Vojtěch (3.)             2. – 4. místo PETŘÍČEK Šimon (4.B)                    
5. místo OTAVOVÁ Klára (3.)                 5. místo KLUDÁK Adam (4.A)                              

 Kategorie „Klokánek“ (5. ročník) Kategorie „BENJAMÍN“ (6. – 7. ročník) 
1. místo POUROVÁ EVA (5.A) 1. místo ŠPIČÁK JAN (7.A) 
2. místo RADOMILOVÁ Jitka (5.A)  2. místo PROVAZNÍK Lukáš (7.B)                    
3. místo CAHEL Ladislav (5.B)   3. místo AMBROSOVÁ Veronika (6.) 
4. místo HLADÍKOVÁ Sabina (5.B)  4. místo JELÍNKOVÁ Monika (6.) 
5. místo NETOPILOVÁ Eliška (5.A)    5. místo POSPÍŠILOVÁ Nela (6.) 

 Kategorie „KADET“ (8. – 9. ročník) 
1. místo HLADÍKOVÁ Kristýna (8.)       
2. místo RADOMIL Jiří (8.)                                   
3. místo KOSTIHOVÁ Tereza (8.)                          
4. místo JURŮJOVÁ Beáta (8.)                              
5. místo BODROGI Matyáš (8.)                         Mgr. Andrea Fialková, Ing. Lukáš Zahradníček    



Tělovýchovné vycházky 
          Nemilá opatření, která provázejí coronavirovou pandemii, zasáhla i do výuky tělesné 
výchovy. Jedinou možností, jak nevynechat tělesnou výchovu a dopřát dětem dostatek 
pohybu, jsou vycházky do nejbližšího okolí školy. Ale vše zlé je pro něco dobré. Žáci mají 
možnost více poznat obec Pustiměř a protáhnout si pořádně tělo před dalším pobytem               
ve školní lavici. 

 
Mgr. Jiří Bubeník 

 Školní soutěž v ČJ 5. třída 
          V dubnu se uskutečnilo školní kolo soutěže v Českém jazyce pro 5. ročníky. Soutěž byla 

zaměřena především na čtenářskou gramotnost (práce s textem). Otázky byly sestaveny   

podle přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. Žáci měli možnost vyzkoušet si náročnost 

testů a ověřit si své znalosti a schopnosti.  
 

Umístění: 

1. místo Eva Pourová, 5.A  

2. místo Karin S. Moore, Sabina Hladíková, 5.B  

3. místo Vojtěch Štourač, 5.B  
 

          Všem vítězům moc gratulujeme. Velká pochvala patří také všem zúčastněným. 

                                                                                     

                                                                                       Mgr. Jana Trefilíková, Mgr. Alena Veselá 

 

                                                  Velikonoce 
 

Veselé velikonoční veselí, Václav vyfouknul Věrce velikonoční vajíčka, 
Valerie vajíčko vybarví. Věra vedle Václava vybarvuje vajíčka. 
Vendulu vždycky vymrskají, (autor: Jonáš Adámek, 3.ročník) 
Valerii vodou vylévají.  
(autor: Eliška Brunclíková, 3.ročník) 
 



  Žáci 2. stupně předvedli svoji výřečnost na prezentační soutěži Prezentiáda 2021 
 Co se Vám vybaví, když se řekne „tohle téma je tabu“? Možná téma, které vyvolává 

diskuzi. Téma, kterému se při konverzaci s přáteli raději vyhnete. Nicméně přesně takové těžké 

zadání měli letošní účastníci soutěže Prezentiáda. Soutěžící poměřili své prezentační 

dovednosti, argumentační výbavu a pohotovost s 230 českými a slovenskými týmy. 

 Tři týmy tvořené žáky šestého a osmého ročníku vytvořily v rámci prvního kola 

poutavou prezentaci, ve které zpracovaly zvolené téma a tím si zajistily postup do kola 

druhého. V online prostředí předstoupily před odbornou porotu a jejich úkolem bylo 

v časovém limitu 7-10 minut svoji práci obhájit. Zátěžovým testem pro ně jistě byly následné 

„palčivé“ otázky, které je však nevyvedly z míry. 

 Všechny týmy předvedly skvělé výkony, získaly cenné zkušenosti a velkou pochvalu za 

odvahu „jít s kůží na trh.“ A do jakých tabuizovaných otázek naši žáci zabrousili? Žákyně osmé 

třídy (Anna Plačková a Adriana Vítková) se dotkly tématu ideální hmotnosti a s tím 

souvisejících fyzických i psychických onemocnění. Problematiku nepřátelského postoje vůči 

jiným rasám zvolil tým šesťáků    ve složení Nelly Bačovská, Karolína Krásová a Šimon Vojáček. 

A v neposlední řadě tým opět z šesté třídy (Hana Buriánková, Marie Kremličková a Barbora 

Pospíšilová) podrobil ostré kritice zastaralý vzdělávací systém a představil jeho pojetí 

moderního vyučování. 

 Mgr. Andrea Fialková, Mgr. Martina Lazarová      

 

Až opustím základní školu 
Sára Tichá 

 
Až opustím základní školu, Až opustím základní školu, 
už nikdy nebudeme všichni spolu. musím jít dál, studovat další školu. 
Byť v lavicích jsme se vídali jen, Život není jen procházka růžovou zahradou, 
teď řeknem si sbohem, než se rozejdem. jen pílí svou někteří mnohého dosáhnou. 

Pak ve vzpomínkách svých můžu se vrátit, Ačkoliv si vždy pevně věřím, 
protože čas nelze nikterak oddálit kam osud mě zavane, stále nevím. 
a opět mohu být svým zážitkům blíž, Nechť drží mne síla rodiny, 
jako tenkrát ve školních lavicích. ať nezmařím krůček jediný. 

Až opustím základní školu, Až opustím základní školu, 
musím jít nahoru, ne nikdy dolů. už nikdy nebudeme všichni spolu. 
Dívat se vpřed, mít radost v srdci, Sbohem, mí přátelé, drazí učitelé, 
mít kousek štěstí, co kráčí ku pomoci. mám Vás ve svém srdci, bude Vám tam skvěle. 

 
Nechť splní se mi tajná přání, 
mít čas věnovat se focení i cestování, 
zpívat a jednou napsat knihu snad, 
kterou by měl někdo rád. 

          15. číslo školního zpravodaje ukončila opravdu velmi vydařená báseň od Sáry Tiché. Záměrem 
není ale vyvolat smutek nad blížícím se koncem. Naopak vyvolat naději, že naše škola si získá místo 
v srdci každého žáka. Přes všechny překážky a nezdary, které nás v životě potkají. 

Mgr. Jiří Bubeník 


