
6. A 

Začátek školního roku 

 Začátek školního roku proběhl u nás ve třídě 
velmi dobře. Skamarádili jsme se s novými spolužáky, kteří k nám přišli z 5. C. 

 Naše třída 6. A měla možnost vyslechnout si stejně jako ostatní třídy přednášky 
studentů z cizích zemí, např. z Ruska, Indie apod. Kromě toho, že jsme se zdokonalili 
v angličtině, jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě v těchto zemích. 

 Také jsme měli možnost v posledních měsících zhlédnout dva filmy v kině. Nejdřív 
jsme byli na filmu Anthropoid. Asi měsíc potom jsme v kině Art navštívili film Deník Anny 
Frankové. Oba tyto filmy byly poučné, vyprávěly o strašných věcech, které se děly za 2. 
světové války. 

Příběh o Klářině deníku 

Klára byla obyčejná dvanáctiletá holka, která v září začala chodit do 6. třídy. Ve třídě neměla skoro 
žádné kamarádky, protože byla velmi uzavřená a se vším se svěřovala svému deníku, který si začala 
psát v páté třídě. Klára měla rozvedené rodiče a žila s maminkou. Nejhorší na tom bylo, že vůbec 
nevěděla, kde její tatínek je, a to ji trápilo ze všeho nejvíc. Jednou šla ze školy parkem, posadila se na 
lavičku, otevřela deník a zapisovala si do něj, co se jí ten den ve škole dělo, když tu náhle měla 
strašnou touhu skočit do barevného listí, co bylo před ní. Položila deník, skočila do něj a najednou 
byla strašně šťastná. Avšak když se zvedla a dala deník do tašky, jako by ji něco hnalo domů. Běžela 
domů nejrychleji, jak mohla. Když dorazila domů, běžela po schodech do svého pokoje. Otevřela 
deník a napsala do něj, že by moc chtěla kočičku, ať není tak sama. Když to psala, vtrhla do pokoje 
maminka a zeptala se jí, jestli by nechtěla domácího mazlíčka. Klára byla štěstím bez sebe. Všechno, 
co psala do deníku, se náhle plnilo. Asi o týden později si do deníku napsala, že by chtěla, aby se její 
maminka a tatínek zase dali dohromady. Když dopsala poslední slovo, někdo zaklepal na dveře. Byl to 
Klářin tatínek. Po nějakém čase se s maminkou dal zase dohromady. Klára si v té chvíli myslela, že je 
nejšťastnější člověk na světě. 

Podzimní báseň  

Podzim už je zase tady, 

listí padá do zahrady. 

Září bylo teplé, krásné, 

svítilo nám slunce jasné.    

Říjen byl však deštivý, 

foukal vítr ošklivý. 

Dny se stále krátí, 

Vánoce se vrátí. Anna Ptáčníková. 6.A 



6.B OPĚT V KINĚ 

Deník Anne Frankové 

     Anne Frank, dívka židovského původu, která žila v Amsterdamu se svojí matkou 
Edit, otcem Ottou, sestrou Margot a svou kočkou. Neměla žádnou opravdovou 
přítelkyni, které by se mohla svěřit. V pátek 12. června 1942 dostala Anne ke 
třináctým narozeninám deník. Do deníku si zapisovala věty, které by říkala své 
opravdové přítelkyni. Tuto fiktivní přítelkyni pojmenovala Kitty. 

     Jednoho dne se zvýšilo nebezpečí převozu do koncentračního tábora. Ve filmu 
byla uvedena scéna, ve  které se otec dozvěděl, že si gestapo chce přijít pro Margot. 
Následovala rodinná porada. V tu chvíli zazvonili jejich holandští přátelé – křesťané a 
nabídli jim úkryt. 

Zadní dům 

     V budově, kde byl šéfem jejich přítel, měli nahoře tajný vstup za skříní s pořadači. 
V zadním domě museli být od osmi ráno až do šesti hodin večer beze slova, aby je 
neslyšeli dělníci. Nesměli ani otevírat okna. O pár dní později tam přišla rodina Van 
Daanových a pan Dussel, se kterým Anne pobývala ve svém pokoji. Byli tam ukryti 
dva roky a jeden měsíc než je objevili Němci. 

     Potom tyto rodiny byly transportovány do koncentračních táborů. Anne se chtěla 
stát po válce spisovatelkou. Když je transportovali, byla Anne oddělena od svého 
otce, kterého vztahově měla raději než matku. 

     Anne spolu s Margot obě zemřely na tyfus. Margot o tři dny dříve než Anne. 
Všichni ze zadního domu zemřeli. Pouze otec Otto Frank přežil. Vrátil se do 
Amsterodamu, zpět do zadního domu a našel tam Annin deník, který pak vydal 
knižně. Tato kniha byla přeložena do 72 jazyků. V zadním domě je dnes muzeum. 

Anna Bašová, 6.B 

           



Zima 

Jak už asi všichni víme, zima se blíží, a proto na úvod pár slov k ní. 

Zima…období kdy jsou stromy holé a všude je ticho, jakoby okolí ulehlo k hlubokému spánku, 

jen jehličnany stále zelenají se, dokud je celé nepokryje sníh. 

A to na zimě miluji, ten klid, který s ní přichází, noci tak temné, že jediné co nám svítí na 

cestu je měsíc a pouliční lampy. Někdy si představuji, že všechna světla zhasnou a já zůstanu 

v nekonečné tmě. 

Konečně večery bez bzučícího hmyzu. Ten zvuk, když brusle kloužou po hladkém ledu a tříští 

jemnou křišťálovou vrstvu na něm. 

Pocit, když napadne první sníh, to čekání a těšení se na něj, vždy děti s nadšením křičí 

,,Sněžíí!!!!!“, lepí tváře ke sklům a kreslí si na ně obrázky, dokud nejsou celá pomalovaná. 

Samozřejmě, jako asi každý, mám ráda zimu i kvůli Vánocům, ne kvůli dostávání, ale spíš kvůli 

dávání. Ta jiskra v oku někoho, koho máte rádi, to, že mají moji blízcí radost, dělá šťastnou i 

mě a někdy i víc než je ty dárky. 

O Vánocích mají být všichni spolu, tak buďme a užívejme zimy, jak jen to jde. 

Markéta Mikulášková, 7.A 

 

 

 

 

 

 



 

 

POCHOĎÁK  8.A  očima Pavla Mikliše: 
 
  
 

Dne 7.10. jsme se společně s naší p. učitelkou Jankovou vydali cestou kolem 
břehů řeky Svratky směrem k Olympii. Byl to poměrně chladný den, a tak se nikomu 
z nás moc nechtělo, ale nakonec jsme si to pořádně užili. 
 Od školy jsme vyrazili okolo osmé hodiny. Jeli jsme tramvají až k DRFG aréně 
na Křídlovické ulici. Tam jsme vystoupili a pokračovali pěšky. Ráno na cyklostezce, 
po které jsme šli k Olympii, nebyl skoro nikdo. 

 V Komárově nastal problém. 

Na mostě, po kterém jsme měli přejít řeku, se prováděla rekonstrukce. Takže jsme 
vytáhli všichni telefony a snažili se najít novou cestu …podařilo se. Obešli jsme ko-
nečnou zastávku tramvaje 12 v Komárově a potom až k Olympii byla všude pole a 
lesy. 
 Než jsme došli do Olympie, tak jsme si nahlas zpívali a dělali různé vylomeni-
ny. K Olympii jsme došli krátce po desáté hodině, aspoň už nebyla taková zima. Do 
11:45 jsme měli rozchod po celém areálu nákupního centra. Hodně z nás si dalo dob-
rou horkou čokoládu. 
 Pak už jsme jenom nasedli do autobusu a jeli zpět ke škole. 
 
 
 
 
 
 



 

Prázdniny 

     Minulé letní prázdniny jsem se vydala s rodiči, bratrancem a kamarády na hausboat do 

Francie. Protože jsme byli na hausboatu poprvé, neuměli jsme ho moc ovládat. Po 

čtyřdenních problémech s velkou vodou a silným deštěm jsme konečně vyrazili po kanále 

Champagne. Během cesty se nám přihodilo spoustu zábavných i méně vtipných zážitků. 

Vybrala jsem si pro vás jeden z nich se zvedacím mostem. Aby mohly lodě plout dál po 

řece, jsou na některých místech zvedací mosty nebo zdymadla. Se zvedacím mostem 

jsme se setkali také poprvé, a proto jsme nevěděli, jak s ním zacházet. Neustále jsme 

popojížděli dopředu, dozadu, aby nás zachytil automatický radar. Nedařilo se.  Místní lidé 

se smáli, ale po dlouhém snažení se nám snažili pomoct. Protože neuměli moc anglicky a 

my vůbec francouzsky, byla s nimi velmi těžká domluva. Museli jsme se dorozumívat 

rukama, nohama.     

       Jeden pán jezdil na kole tam a zpět a volal na nás: „Vytáhněte něco kovového, lépe 

vás to chytí.“ Dívali jsme se na něj jak na blázna. Jediné, co jsme měli při ruce, byly hrnce, 

plechy a pokličky. Takže jsme po vrchní palubě lítali s nádobím nad hlavou. Po hodině 

běhání s plechem přijel opravář, který most zvedl, a my vypluli dál. Závada asi nebyla jen 

v nás, ale i v mostu. 

    I přes spoustu komplikací jsme si dovolenou moc užili. 

 

Adéla Žáková, 8.B 



Začátek školního roku v 9.A 
 Jednou z prvních akcí na začátku školního roku byla druhá část 
výměnného pobytu s žáky ze Stuttgartu. 

 25. září v neděli jsme už nedočkavě a trochu nervózně očekávali příjezd 
našich německých kamarádů. Avšak jak přijeli, všechny obavy rázem zmizely. 
Po jejich dlouhé cestě jsme jeli domů. 

 Druhého dne jsme jim ukázali naši školu. Naneštěstí jsme měli zrovna 
hodinu fyziky a matematiky. Když skončil program ve škole, následovala 
prohlídka města. Provedli jsme je městem, ukázali známá místa, jako je 
například stará radnice, kde visí náš brněnský krokodýl. Po prohlídce města 
jsme si šli vyrobit tašky do dílen. Zbytek dne jsme měli volno. 

 V úterý nás čekal výlet do sportovního centra Březová. Zde jsme si mohli 
vyzkoušet šplhání po stěnách nebo přímo na lezecké dráze, jízdu na koni nebo 
skok do prázdna. Potom nás čekal team park, kde jsme hráli různé kolektivní 
hry. Po náročném dni jsme se vrátili autobusem domů do Brna. 

 Středa. Tento den se mi asi líbil nejvíce. Byl to výlet na Macochu. Bylo 
chladno a zima, ale cesta do kopce nás docela zahřála. Shora jsme viděli propast. 
Naproti byly skály obrostlé stromy. Jako bych pořád cítila ten chladný vzduch 
všude kolem. Pohled dolů by možná člověku naháněl hrůzu, ale to však nebyl 
můj případ. Sjeli jsme lanovkou dolů. Tam nás čekala prohlídka jeskyně. 
Krápníky ozářené světly, lesklé skály a malá jezírka budily pocit tajemna. 
Průvodkyně nás vedla mokrými uličkami, které se různě zužovaly a zase 
rozšiřovaly. U toho nám povídala o různých krápnících, ale upřímně si z jejího 
vyprávění už moc nepamatuji. Pamatuji si krápník, který se jmenoval Jehla. 
Prošli jsme propastí, na kterou jsme se předtím dívali shora, a pak následovala 
projížďka jeskynními lodičkami. Voda tam byla špinavá a dno nebylo vidět. 
Loďka párkrát narazila do skal. Zatáčela v úzkých uličkách, až jsme nakonec 
uviděli světlo. Vypluli jsme z jeskyně ven. Bylo dopoledne a my jsme se vraceli 
domů. Dívala jsem se z okna autobusu a přišlo mi divné, že některá místa jsem 
už viděla. Vraceli jsme se totiž pro dva žáky, kteří šli na záchod, zrovna když 
jsme odjížděli. Odpoledne jsme měli volno a tak jsme šli do města. Přesunuli 
jsme se k Janáčkovu divadlu. Odcházeli jsme za světel, které ozařovala fontánu. 
Kapky vody se třpytily jako malé krystalky. Naposledy jsem se podívala na 
světelné obrazce. 

 Ve čtvrtek už na nás dolehl smutek před brzkým odjezdem. Poslední 
den… 

  Čekal nás proslov na radnici. Potom jsme šli na prohlídku podzemí, které 
se nachází pod Zelným trhem. Dozvěděli jsme se spoustu informací od našeho 



průvodce. Po volnu, které následovalo, jsme měli závěrečnou večeři. Učitelé zde 
sdělili své dojmy. Poslední večer jsme strávili opět u Janáčkova divadla. Barvy 
světel, zvuk tekoucí vody, hlasy a smích, tato chvíle mi utkvěla v paměti. 
Smutek se střídal s veselou náladou. Ten pocit, když moc dobře víte, že vám 
zmizí před očima a už je nikdy neuvidíte. I přes všechny domluvy, že tohle není 
poslední setkání. Uteklo to až příliš rychle. Kéž bych mohla zastavit čas. 

 Pátek. Ráno na hlavním nádraží. Poslední společná chvíle. Ten smutek mě 
nějak pohltil. Nemohla jsem nebrečet. Nikdy nebudu litovat, že jsem se 
zúčastnila. Nebe bylo bílé a prázdné, jako celý ten divný den… 

Karolína Mikulášková 

 



Výlet do Prahy 

 Dne 18.10.  měly třídy 9. A a 9. B sraz v Brně u hotelu Grand v 6:40. Zde na 
nás čekal náš průvodce, společně jsme nasedli do žlutého autobusu RegioJet a 
vydali se směrem na západ naší republiky. 

 Autobusem jsme dojeli na pražskou Florenc, kde jsme se dozvěděli přesný 
plán naší trasy a organizační věci. 

Nejprve jsme jeli metrem na stanici Vyšehrad aodtud  jsme šli  k hřbitovu slavných 
osobností. Byl zde pochování Božena Němcová, Antonín Dvořák anebo Mikoláš Aleš. 

 Poté jsme šli zpátky do metra a dojeli na stanici Muzeum. Odtud jsme došli 
k Pražskému hradu, tedy konkrétně k Belvederu. Postupně jsme prošli zahradou až 
k bráně Pražského hradu. Tam jsme viděli stráž a později i ‚střídání‘. Na Hradě jsme 
navštívili chrám sv. Víta, Vladislavský sál a Zlatou uličku. 

 Následovala procházka Malou Stranou, kde jsme měli rozchod, abychom se 
najedli a trochu si odpočinuli, neboť někteří z nás umírali hladem i únavou. 

 Následně jsme šli do Poslanecké sněmovny. Nejprve nás seznámili 
s organizací, zhlédli jsme krátký instruktážní film a pak jsme se šli podívat na 
zasedání Parlamentu. Než nás pustili na balkón, tak jsme museli projít kontrolou 
podobnou té na letišti, jestli nemáme nože nebo dokonce zbraně. Dostali jsme každý 
visačku s nápisem host (tu jsme museli při odchodu vrátit!) a mohli jsme jít pozorovat 
poslance. Bylo to zvláštní, poslanců se účastnilo zasedání málo a ještě se bavili a 
úplně jasně nedávali vůbec pozor. 

Nakonec jsme prošli přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde jsme viděli 
orloj, ale bohužel jsme neviděli jezdící postavy. Pak naše cesta směřovala zpět na 
Florenc. Po cestě jsme viděli Obecní dům a Českou národní banku. 

Výlet mě bavil, nejen díky tomu, že nebyla škola. 

Napsal Jiří Hovorka, 9. B 


