
Školní parlament, aneb co se děje uvnitř  

Milí čtenáři, 

jako členky školního parlamentu jsme se rozhodly, že vás seznámíme s našimi akcemi a 
rozebereme pár věcí, které na schůzkách řešíme, a které můžete řešit s námi! Jak jste si mohli 
všimnout na naší nástěnce, máme vypsané všelijaké akce a plány. Nejvíce se ale řeší naše 
slavná středa bez mobilů. Po vyhlášení tohoto dne v týdnu se nám škola rozdělila na ,,dva 
tábory" - odpůrci a příznivci. Samozřejmě není divu, že naši učitelé to přijali s největší 
radostí. Ono asi není nejpříjemnější učit někoho, kdo o to nemá zájem. Někdy z toho vznikají 
i trapné situace, které začínají tázací větou - ,,Co děláš s tou rukou pod tou lavicí ?" � 
Každopádně zpět k naší myšlence. První středa proběhla, až na nějaké ignoranty, dobře a 
nebylo až zas tak těžké odolat našim miláčkům mobilům a odolat pokušení podívat se, kdo 
přidal co na instagram nebo, kdo nám co okomentoval atd. Ale druhá středa se nám vymkla z 
rukou a to doslova. Dokonce i někteří učitelé byli přistiženi! Přece si musíme jít všichni 
vzorem a dokázat sami sobě, že nejsme jen parta nic nedělajících a neřešících závisláků. 
Pojďme to tedy zkusit a dokázat! Nebyly to přece poslední středy, ještě jich máme hodně před 
sebou!�  

Za zmínku určitě stojí například Den v maskách. Podle nás to byla skvělá příležitost pro 
obzvláštnění obyčejného školního dne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



No a nesmíme ani zapomenout na Den gentlemanů. Většina chlapců si asi myslí, že to bude 
jen na nich, ale opak je pravdou. Přiznejme si, že ani mi holky nejsme neviňátka. Zkrátka, 
pojďme se k sobě chovat hezky! A jestli to dokážeme tento den, nevidíme jediný důvod, proč 
by to nemělo trvat celý život? Žijeme jen jednou, tak proč si kazit nálady špatnými vztahy?!  

 

Těšíme se na vaši aktivitu, kreativitu a 100% nasazení! Nezapomeňte, že do všech akcí jsou 
zapojení i naši učitelé.� 

 

A ještě jedna důležitá věc nakonec. Pokud budeš mít problém a budeš ho chtít řešit, obrať se 
na parlament. Jsme tu od toho, abychom vám pomáhali a dokázali, že patříme k sobě v 
jakýchkoliv situacích! 

Nikola Frýzová a Agáta Marousková 9.A  

 

 

 

 

 

 



Co se děje v 6.A? 

Od konce podzimu jsme společně zažili spoustu událostí a šťastných okamžiků. 
Vánoce v naší třídě proběhly opravdu hezky. Na Mikuláše jsme šli do kina na 
pohádku Anděl Páně 2 a všichni jsme se opravdu pobavili. Kdo byl hodný, dostal od 
Mikuláše taky nějakou odměnu. 

Někteří z nás také vystoupili s Německým divadlem pro moc hodné babičky a 
dědečky. Předvedli jsme jim ukázku ze hry Der Wolf und die sieben Geisslein a 
všem se to velice líbilo. 

Poslední den ve škole před prázdninami jsme si zazpívali pár koled, rozdali si 
dárky, vyslechli si nádherný koncert našich spolužáků z jiných tříd nebo navštívili 
vánoční trhy. 

Prázdniny jsme si skutečně užili, ale na začátku ledna jsme museli opět do školy. 
V lednu jsme se hodně snažili, abychom měli co nejlepší známky na vysvědčení a 
některým se to opravdu vyplatilo. Začátkem ledna jsme měli možnost navštívit 
krásný povánoční koncert v Besedním domě. Nakonec mělo spoustu z nás na 
vysvědčení samé jedničky. 

Přichází jaro                                       

Koncem února už taje sníh, 

na tvářích dětských je zase smích. 

Vezmeme bundu a honem ven, 

je to náš velký splněný sen. 

Vrabci už konečně začínají zpívat, 

na bílé sněženky můžeme se dívat.             

Z dalekých krajin se vrátí ptáci, 

to ví ze školy i naši žáci. 

Jaro přišlo zase k nám, 

to vám děti povídám. 

Jaro už je opět tady, 

vyběhneme do zahrady.                                                                                   Anna Ptáčníková 6.A 



LYŽAŘSKÁ KŘÍŽOVKA 

Jiří Humpolíček 6.B 

 

Moje křížovka pro vás bude o lyžování. Víte, jak se jmenuje 
nejznámější styl lyžování? Pokud ne, tak se to dozvíte 
v tajence. 

Tajenku napište sem:_______________ 

1. Věc, která je na rukách. 

2. Člověk na lyžích. 

3. Pásové vozidlo na svahu. 

4. Čím se dostanete nahoru na svah? 

5. Karta na (4.). 

6. Moravské nejvyšší hory. 

7. Díky čemu jedete dolů a ne nahoru? 

 

               

               

               

               

               

               

               

 



Shrnutí aneb co se dělo 

7.B 

 Jakmile skončily vánoční prázdniny, měli jsme společně celá třída jen týden a hned ten 

další odjela většina lidí na lyžák. Ten si všichni moc užili, ale i ti, co na hory nevyrazili, se měli 

dobře. Přesto jsme všichni věděli, že hned, co se ostatní vrátí z lyžáku, budeme psát spoustu 

pololetních testů a menších  písemek.  Čekalo nás totiž vysvědčení, které později dopadlo pro 

někoho sice líp, pro jiného hůř, ale stejně jsme to nakonec všichni zvládli a dostali se až sem. 

 Tuto zimu v Brně sněžilo za posledních několik let asi nejvíc, ale i tak se to neobešlo 

bez našeho neustálého mrmlání o tom, jak moc už chceme jaro, léto, teplo a ať už je zima u 

konce. Já osobně jsem si letošní mrazy užila, jak jen to šlo, protože kdo ví, kdy zase budou a 

sníh mi určitě přijde lepší než břečka či bláto, které je, jelikož se blíží jaro, už skoro všude. 

První kvítka pomalu prorazila promrzlou půdu a můžeme si všimnout sněženek rychle se 

šířících po parcích a zahradách. Jejich bílé květy jakoby ohlašovaly příchod vytouženého 

ročního období. Z korun pomalu se zelenajících stromů jde slyšet jemné štěbetání ptáčků, 

poukazujících na paprsky proudící ze slunce jako kapky z vodopádu. Zima bere nohy na 

ramena a jaro si pomalu razí cestu sem. Tak si ho užijeme snad víc než zimu. 

Markéta Mikulášková, 7.B 

 

 

 

 



LVK    

2017 
V neděli 15. února se před naší školou začínají shromažďovat menší skupinky dětí 
a rodičů s kufry a lyžařským vybavením, kdyby se člověk hodně zadíval, najde 
mezi nimi i snowboardisty. Ano, jsou to děti ze 7. a 8. tříd naší školy a tímto 
začíná naše lyžařská výprava. Ke škole přijíždí autobus a abych pravdu řekla, tak 
první dojmy nebyly dokonalé, v autobuse moc místa nebylo. To se ale mění, když 
přijíždíme na penzion, máme chvíli volna, vybalíme se a jdeme obědvat. Každý 
večer nás čekala přednáška a potom výborná večeře. Ráno jsme vždy vstali, 
nasnídali se a vyrazili ski busem na svah do Ski areálu Červená Voda, kde to bylo 
bezva. Sedačková lanovka nás vyvezla až nahoru a po cestě nám vyhřívala celé 
tělo. Počasí bylo nádherné a to platilo i pro lyžování, měli jsme ty nejideálnější 
podmínky, co jsme mohli mít. Oběd proběhl na svahu a kolem čtvrté hodiny jsme 
odjížděli na hotel, kde bylo volno, přednáška, večeře a nějaký ten program. V 
podstatě takhle to probíhalo každý den, až na menší vyjímky. Poslední den byla 
závěrečná diskotéka s karnevalem, kterou si všichni užili stejně jako celý týden.  

Nevím jak ostatním, ale mně se domů rozhodně nechtělo. 

Připravila: Ester Gajdošíková, 7.B 

 

 

 

 



MATEMATICKÁ VÝSTAVA 
8.A 

 

 
 
 
 

 
 
 
  V pátek 17. ledna 2017 jsme s paní učitelkou Jankovou a Horákovou vyrazili do OC 

Olympia, které nově představuje interaktivní výstavu s matematickou tématikou „Objevte 
kouzlo matematiky“.  
 
 Skládá se ze šesti stanovišť rozmístěných po obchodním centru, kde se v praxi 
vysvětlují některé zákony nebo matematické zajímavosti (např. jaká je pravděpodobnost 
výhry v loterii).   
 
         Všechna stanoviště jsme postupně procházeli za doprovodu studentek Gymnázia 
Křenová, které nám exponáty komentovaly a předváděly. Výstava nám ukázala, jak zajímavá 
může být matematika v této interaktivní formě.   

 
 Za 8.A Pavel Mikliš 

 

 

 

 

 



 

 

 

Z třídy 9.A 
aneb, jak to vidím já… 

  Po bouřlivém pololetním vysvědčení jsem si už myslela, že následující 
zbytek školního roku bude poměrně klidný. To jsem se ale velice mýlila. Místo 
vytouženého klidu se na nás všechny valila vlna testů a písemek ze všech 
předmětů. Řítily se ze všech stran a nebylo cesty k úniku. Jedinou možností, jak 
přežít, bylo se to všechno, ale úplně všechno naučit, což se v mém případě 
zrovna dvakrát nepodařilo. Přijde mi docela ironií, že tolik testů píšeme zrovna 
teď, když se většina naší třídy připravuje na přijímací zkoušky, které jsou 
zaměřeny jiným směrem. 

Přestože jsme očekávali mnohem větší podporu a povzbuzení v tomto pro nás i 
tak náročném období, tak si myslím, že i přes všechny nesnáze a překážky 
všechno dobře dopadne a my budeme moci být šťastní, že jedna etapa našeho 
vzdělání skončila. 

Pak začne nová a my se znovu budeme učit, trápit se, ale i radovat z nových 
věcí, míst a přátel. Budeme se smát a vzpomínat na naše hloupé starosti, na naše 
staré přátele, spolužáky, učitele a celou naši základní školní docházku. Všechno 
bude jiné a nové, ale jedno vím jistě a to, že to bude dobré. 

                                                           
Karolína Mikulášková, 9.A 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



9. B vás baví 

Milí spolužáci, řekli jsme si, že by bylo fajn na poslední stránku našeho časopisu napsat pár vtipů. 
Dobře se s námi bavte. 
 
Jede had na kole a potká ho veverka: 
„Hade, hade, jak to, že jedeš na kole, když 
nemáš nohy?“ 
„Aha,“ zamyslí se had a spadne.                                            

(Honza)           

Policista zastaví auto a zeptá se: 
„Pane, můžete se identifikovat?"  
Řidič vytáhne zrcátko a s jistotou prohlásí: „Ano, jsem 
to já." 

                                                        (Jirka)  
 

Zkoušení z matematiky.  
„Paní učitelko, nemáte černou křídu?”  
„Proč, prosím tě, Jaroušku?”  
„No přece, abych nakreslil ten úhel.”  
„???”  
„Říká se přeci - černý jako úhel!” 
 
On je matematik a ona 
matematička.  
Sedí spolu v parku na lavičce a líbají se.  
On povídá: "Myslíš na to, na co já?".   
Ona špitne: "Ano."  
On: "A kolik ti to vyšlo?"                                                    
(Martin) 

Dva policajti jsou na noční obchůzce , když vtom se 
jeden zahledí na měsíc v úplňku a zeptá se toho 
druhého: 
“Hele, jsou na Měsíci lidi?“ 
„No jasně, že jsou!“ 
Ten první se zamyslí a říká:“No to tam ale musí být 
hrozně namačkaní, když není úplněk.“ 

(Tomáš) 
 
 
 
 

•Nováku, na tvé lavici je 7 much. Když zabiješ 
jednu, kolik jich tam zbude? 
Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí. 

                                                          
(Mirek)  

Jak jsem vyrostla, uvědomila jsem si, že Ježíšek má 
radši bohaté děti, než všechny ostatní. 

                                                            (Adéla) 

 
Paní učitelko, mohla byste dávat dětem úkoly, 
kde pivo nestojí 1,20 Kč? Manžel z toho celou 
noc nespal. 

(Lukáš) 

Pan učitel se ptá zkoušeného žáka: 
„Když máš v jedné kapse 100 Kč a v druhé kapse 100 
Kč, co máš?“ 
„Cizí kalhoty“, odpoví žák. 

(Jitka) 
 
 

„Dobrý den, paní učitelko, Pepíček nemůže 
přijít do školy, je hrozně nemocný." 
„V pořádku a kdo volá?" 
„M ůj táta." 
 
Tatínek s maminkou jdou na ples, ale nevědí, co 
si počít s malým Pepíčkem. Tatínek dostane 
nápad: „Tak mu nasadíme sluchátka, pustíme 
mu pohádku a on pěkně usne." 
Tak učinili a odešli se bavit. Když se ke čtvrté 
ráno vrací, v pokojíku se ještě svítí. 

„Klid, maminko, to on jak usnul po té pohádce, tak 
jenom nezhasl." 
Vejdou do pokoje, uprostřed místnosti stojí Pepíček, 
oči podlité krví, roztrhané pyžamo, podivně se klátí a 
vykřikuje: „JÁ CHCI, JÁ CHCI, CHCI, CHCI!" 
Rodiče jsou zděšeni, přijdou k Pepíčkovi a sundají mu 
sluchátka, ze kterých se ozývá: „Milé děti, chcete 
slyšet pohádku o chhrrrr... milé děti, 
chcete slyšet pohádku o chrrr.. milé..." 
 
(Kristýna) 

 


