
Milí čtenáři, 

tentokrát se nám do naší redakce vloudil šotek a nějak nám zamíchal časem. Jarní EDMONT se tudíž 

nepodařilo vydat, ale snad to ten letní napraví. Při pročítání tohoto čísla se, prosím, nedivte, že jsou 

zde příspěvky od jara do léta. Za tak dlouhou dobu se událo spoustu a spoustu věcí, o některých 

z nich si v klidu počtěte.  

Končí další školní rok a čekají nás dva měsíce prázdnin – to nejlepší období školních let – dva měsíce 

plné volnosti, protože nejsou před námi žádné písemky, žádné zkoušení, žádné školní povinnosti, no 

prostě báječné dny! 

Až se v září zase sejdeme, možná bude mít náš školní časopis jinou podobu. Možná budete mít nové 

nápady, jak vše udělat jinak nebo lépe nebo… Uvidíme! 

Loučíme se se svými čtenáři, zvlášť s těmi, kteří naši školu opouští a v září usednou do jiných lavic – 

samozřejmě taky školních, ale jinde! Těm přejeme, ať se jim na střední škole líbí, ať si brzy zvyknou na 

nové prostředí, na nové učitele a spolužáky a … 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAK TO VIDÍ PRVŇÁČCI! 

Projektový den v 1 B 

Na začátku dubna jsme měli ve třídě šikovné mladé paní učitelky. Byly u nás na praxi a my 
jsme společně s nimi pilně pracovali.  Na úterý 4. dubna si pro nás připravily projektový den 
na téma „Pohádky“ .  Zahráli jsme si na citeru podle not, udělali hostinu jako na zámku, 
napsali pohledy pohádkovým bytostem. Taky jsme si vyrobili vlastní pohádkovou knížku. 
Byla pro nás moc zajímavá i práce ve skupinách. Zkrátka učení trochu jiným způsobem než 
obvykle. Moc se nám to líbilo a těšíme se na další projektové dny. 

 

 

A hurá, blíží se prázdniny! 

Je to neuvěřitelné, ale už jsme skoro druháci. Ten rok utekl jako voda. A jeho konec byl 
nabitý samými zajímavými akcemi. Tak třeba v květnu jsme byli na škole v přírodě, kde jsme 
si užili nejen krásnou přírodu, ale také hodně her a zábavy. Na Den dětí jsme šli do divadla. A 
v dalším týdnu do knihovny, kde jsme se setkali s královnou z království knížek.  A ta nám 
dokonce dala klíč od tohoto království. Museli jsme ovšem slíbit, že se ke knihám budeme 
chovat zodpovědně a že jim nebudeme ubližovat. Bylo to moc zajímavé. A teď se těšíme na 
výlet vlakem.  Ale ze všeho nejvíc na zasloužené prázdniny.   

 

 

 

 

 

 

 



 

CO NÁM PÍŠÍ DRUHÁCI? 

                                                   Přání Zemi: 
Aby byla čistá, krásná, zdravá! 

Mohla by být barevná! 
Měli by ji mít všichni rádi! 

Musíme se o ni starat! 
Taky ji musíme chránit! 

 

Žáci II. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ŠKOLA  V PŘÍRODĚ   - 2.B a 2.C, Hálův mlýn 9. -  

12. května 

Rádi vzpomínáme na krásné čtyři dny na Hálově mlýně. 
V den odjezdu jsme měli trošku obavy, jestli nám bude nakloněno počasí. Parník byl celý náš 
(koho by napadlo se v takém počasí plavit přes přehradu ?!). A stále v podpalubí, na palubu 
jsme šli sotva dvakrát, protože tam byla opravdu ukrutáááánská zima. Veverskou Bítýškou 
jsme prošli už jako indiánské kmeny, na parníku jsme totiž měli možnost zjistit, kdo k jakému 
indiánskému rodu patří.  V Jarošově mlýně jsme si stihli ještě prohlédnout mlýnici. Pan 
mlynář – poslední bledá tvář na indiánském území – nás důkladně provedl. A známe už i 
jména našich kmenů – Tykyár, Tesáci, Kmenčaka, Turakuta, Mataču. Přes spoustu překážek, 
ale nakonec přece, jsme došli tam, kam jsme chtěli. Po ubytování a večeři si ještě každý kmen 
vyrábí svůj posvátný totem.  

Ve středu už se na nás usmívá sluníčko a zůstane s námi do konce týdne.  Malujeme dárky pro 
maminky, zkoušíme vyrobit léčivé masti, bojujeme o peří kouzelného ptáka, hrajeme závody 
ocasatých hadů … A večer - bububu – stezka odvahy. Kdo došel až do cíle a překonal svůj 
strach, získal indiánské jméno! 

Čtvrtek – vyrábíme čelenky a chystáme i válečné malování, protože odpoledne už je ve 
znamení boje o poklad. Každý kmen dělá, co může, aby byl u pokladu co nejdříve, a aby 
všemi úkoly na cestě prošel se ctí.  POKLAD ZÍSKALI NAKONEC ÚPLNĚ VŠICHNI.  

V pátek už jen balíme a naše cesta (je tentokrát opravdu drsná) vede zpět na parník do 
Veverské Bítýšky. Ať vás všechny, milé děti z Tykyárů, Kmenčaky, Tesáků, Turakuty a 
Mataču, chrání vaše talismany. Ať jsou vzpomínkou na naši indiánskou školu v přírodě. 
Howgh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A CO TŘEŤÁCI? 

Naše třída byla pozvána k přenocování v knihovně. Královna knížek si nás vybrala, abychom 
ji pomohli vyřešit velkou záhadu. 

Čekal na nás pan Adersen a ten nám sdělil, že tajemný profesor Problém unesl Čtyřlístek.  

Našim úkolem bylo Čtyřlístek najít a zachránit.  

Profesor Problém nachystal mnoho zkoušek a úkolů, které jsme museli zvládnout, abychom 
získali tajnou mapu, která nás ke Čtyřlístku nakonec zavedla.  

Všem se nám noc v knihovně líbila a čtení knížek je super věc….  

Adélka Zemanová  3.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noc s Andersenem 

Lucie Kostková  

Naše třída III.B byla vybrána, jako jediná ze všech základních škol celého Brna na akci „Noc 
s Andersenem“, která se konala od pátku 31.3. do soboty 1.4. v knihovně Jiřího Mahena. V 
pátek odpoledne nás rodiče doprovodili do knihovny a nechali nás s paní učitelkou.  

Na začátku jsme šli na půdu knihovny, kde jsme si zahráli pár her a najedli se. Pak nám naše 
paní učitelka řekla, že našla dopis, ve kterém stálo, že máme sejít dolů do přízemí.  Na konci 
dopisu byl podpis H.CH.A. Sešli jsme dolů a tam na nás čekal neznámý muž. Seděl na židli a 
vůbec se nehýbal, až po chvilce se ten tajemník postavil a zeptal se.“ Víte kdo já jsem?“ 
Většina  dětí to nevěděla, ale pak ten pán řekl.“  Jsem Hans Christian Andersen.“ A dal nám 
za úkol, aby jsme zavolali postavičky ze čtyřlístku Bobíka, Fifinku Myšpulína a Pinďu, ale 
místo nich se nám objevil pouze doktor Problém, který nám čtyřlístek někam schoval. 
Abychom čtyřlístek našli, museli jsme vyřešit všechny úkoly, které nám profesor Problém 
nachystal.  Nakonec jsme všechny rébusy vyřešili, našli mapu a osvobodili čtyřlístek.  Ale to 
už bylo pozdě večer a museli jsme si jít lehnout společně s paní učitelkou. Před spaním jsme 
si vyčistili zuby a pak nám pracovníci knihovny pustili na dobrou noc pohádku „Císařovi 
nové šaty“.   

Ráno jsme udělali ranní hygienu, rozcvičku a oblékli se. Každý si udělal masku podle 
některého z hrdinů čtyřlístku. V knihovně si nás potom vyzvedli rodiče.   

Celé třídě se akce Noc s Andersenem velmi líbila.  

 

 

 



III.C u záchranářů 
V březnu jsme zažili úplně nejlepší exkurzi. Byli jsme se podívat ve stanici Zdravotnické 
záchranné služby Jihomoravského kraje. Pan Koláček, který nás měl na starosti, nás provedl 
celou stanicí, všechno skvěle vysvětlil, ale nejdelší dobu jsme strávili přímo v garáži u 
sanitek.  

Ukázal nám úplně všechno, co v takové sanitce je a k čemu se to používá, něco jsme si mohli  
i vyzkoušet. Úplně nejnapínavější bylo, když se několikrát ozvalo hlášení o výjezdu a kolem 
nás běželi záchranáři do sanitky, zapnuli sirénu a vyřítili se z garáže zachraňovat životy.  

 

 

  



TAKY NĚCO OD ČTVRŤÁKŮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A CO NAŠI PÁŤÁCI! 

 

 

 

 



 

 

SUPER AKCE PRO PRVNÍ STUPEŇ – 

VITAMÍNOVÝ DEN 

 

 

 

 

 

 

Degustace – ovoce, zelenina, nápoje, mňam, mňam… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaro v 6. A 

Jak je známo, jaro každý rok přináší spoustu nového a skvělé 
zážitky. Stejně tak tomu i bylo v 6. A. 

 Vyslechli jsme si velmi zajímavou přednášku o dravcích, která byla 
současně i krásnou ukázkou toho, jak se dravci v přírodě chovají a jak loví. 

 Abychom znalostí z přírodovědy měli plnou hlavu, navštívili jsme Botanickou zahradu 
v Brně, kde jsme vyplňovali pracovní listy na téma různých rostlin, které se v daném 
skleníku nacházely. V Botanické zahradě měli také moc pěknou výstavu o palmovém oleji, 
kde se naše třída dozvěděla, v jakých potravinách tato surovina je. 

Na konci návštěvy Botanické zahrady jsme se dívali na krátký film o tom, jak se kvůli 
výrobě palmového oleje a tuku pálí lesy a kvůli tomu 
zvířata přicházejí o svůj domov a přirozené 
prostředí, některá nepřežijí, jiná stráví celý zbytek 
života v zajetí. 

 

JARNÍ VÍLA 

Jaro se pořád nehlásilo a to už byl začátek května. Všem obyvatelům městečka Glow to 
bylo divné. Moc dobře věděli, že jaro nosí jarní víla. Kam se však poděla? To bohužel 
nevěděli. Jarní víla Lenja měla speciální recept na jarní prášek, který po posypání na zem 
způsobí, že najednou přijde jaro. Lenja měla všechny potřebné přísady ve své chaloupce, 
jen jednu však neměla - medvědí česnek. Věděla, kam se pro něj vydat. Do stinného lesa. 
Sbalila si nějakou svačinu a vydala se na cestu. Když tam dorazila, začalo se připozdívat a 
ona byla tak unavená, že usnula. Když se ráno probudila, papír, na kterém byl napsán 
recept, byl pryč. Nemohl přece zmizet jen tak. Musel ho někdo ukrást. Lenja si byla skoro 
jistá, že to udělala její sestra Clare - víla zimy. Clare na Lenju od malička žárlila. Lidé 
přeci mají radši teplé jaro, než mrazivou a chladnou zimu. Vždy ji přemlouvala, aby jí dala 
ten recept, ale Lenja jí ho nikdy nedala. Musela se za sestrou vydat do ledového paláce. 
Cestou potkala veselého elfa Erika, který jí řekl, že jí bude dělat společnost. Tak tedy 
společně procházeli lesy, přeskakovali pole a cupitali po loukách. Asi po 3 dnech cesty stáli 
před ledovým palácem. Vstoupili dovnitř a uviděli Clare, která se hned rozplakala. I když 
to byla víla zimy, neměla ledové srdce. Své sestře se velmi omlouvala, ale bylo jí líto, že 
zimu nikdo nemá rád. „Ale sestřičko, zimu má rád každý!“ zvolala Lenja. „Každý se rád 
kouluje, jezdí na sáních a bruslí. Ale když si lidé zimy do sytosti užijí, už se těší na jaro. A 
za to, že letos přijde jaro tak pozdě, můžu já.“ Obě sestry se smířily a Lenja zahájila jaro, 
jak se patří. Všichni tři - Lenja, Clare a Erik - šli na jarní slavnost a moc se tam pobavili. 
Všichni obyvatelé města Glow byli konečně šťastní. 

Anna Ptáčníková, 6.A 

 

 



PTÁCI 
Dravci jsou ptáci, kteří se živí dravě. 

Pěvci jsou ptáci, kteří zpívají. 

Stěhovaví jsou ptáci, kteří sestěhují v zimě někam, kde je teplo. 

Vybral jsem si jednoho dravce, je to ……………........….. (tajenka) velký. 

 

1. Největší sova 

2. Orel … 

3.  Dobrý letec na R 

4.  Sýček … 

5.  Městský pták 

 

            

            

            

            

            

 

Za třídu 6.B vytvořil Jiří Humpolíček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDMÁCI DOKLÁDAJÍ, ŽE NÁM VE ŠKOLE NENÍ EKOLOGIE CI ZÍ. 

 

 

 

 



 



Výlet 8.A – Olomouc a okolí 

 Dne 25.-26. května jela naše třída 8.A na výlet do Olomouce. Navštívili 
jsme ZOO. Mimo jiných zvířat jsme si prohlédli mláďátka vlků a medvědů, u 
kterých naše skupinka strávila nejdelší dobu. Pak jsme se vypravili do baziliky. 

 Druhý den jsme se šli podívat do zdejšího fortu a pak do centra města 
Olomouce. Měli jsme na výběr jít se podívat na orloj a náměstí nebo do 
nákupního centra Šantovka. Poté jsme se sešli a vyrazili na cestu zpět do Brna. 
Byla to velká zábava, tešíme se na příští rok. 

 

Karolína Černohlávková a Klára Jarošová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



DEVÁŤÁCI NÁM RADÍ, JAK NA P ŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. 

Jak jsem skládala přijímací zkoušky 

Bude tomu déle než rok, co jsem se rozhodla hlásit se na střední školu umění a designu. 
Nebylo čemu se divit, jelikož jsem tímto směrem byla vedena od malička a bavilo mě to. 
Stále jsem ale nevěděla, jaký obor si mám vybrat. Nakonec jsem začala uvažovat trochu 
reálně a rozhodla jsem se zaměřit na obory z praktického hlediska. Pravdou bylo, že kreslit 
bych mohla, i kdybych se dostala na učiliště, gymnázium nebo jinou střední školu. Ale 
v životě je pro mě opravdu důležité dělat něco, co mě baví. Důležitým bodem ve výběru 
střední školy pro mě byla její návštěva. Víte, tato škola má dvě budovy. Jedna se nachází na 
ulici Husova a druhá na ulici Francouzská. Školu na ulici Husova jsem navštívila začátkem 
osmého ročníku. Tehdy jsem balancovala mezi obory jako jsou nová média a ilustrace. Po 
návštěvě školy na Francouzské jsem však tyto obory zavrhla. Škola tam na mě dýchala 
zvláštním dojmem, který nedovedu popsat. Něco uvnitř mě zvolalo jednohlasné ano. Učitelka, 
se kterou jsem měla domluvenou konzultaci, byla poněkud svérázná, ale sálalo z ní dobro. 
Budova byla velká, se spoustou chodeb a učeben. Přestože jsem se zde párkrát málem ztratila 
jako v labyrintu, cítila jsem se zvláštně útulně. Jednou jsem tam opravdu došla někam do 
skladu, ale to už není podstatné. Obor design oděvu byl prostě skvělý. Všechno, co jsem si 
přála, do sebe zapadalo a já byla šťastná. 

 Na přípravu k talentovým a přijímacím zkouškám jsem měla necelý rok náskok, za který 
jsem byla neskutečně vděčná. V bodech talentových zkoušek byla i kresba portrétu. Ze 
začátku se mi moc nedařilo, ale čím jsem se snažila víc, tím to bylo lepší. Často jsem se svými 
výtvory nebyla spokojená a měla jsem chuť je roztrhat, spálit nebo vyhodit z okna. 
Navštěvovala jsem základní uměleckou školu a také kurzy na mé vysněné škole a dařilo se 
mi. Nastal však den před talentovými zkouškami a já se začala bát a panikařit. Zkoušela jsem 
nakreslit portrét svojí nejlepší kamarádky. Dopadlo to katastrofálně a já propadla lehké 
hysterii. Ostatní se mě snažili uklidnit se svým: „A kdo jiný by se tam měl dostat?“ Těm se to 
říká snadno. 

 Tak tedy nastal ten den. Talentové zkoušky 3. ledna 2017. Byla jsem napjatá. Třída se 
pomalu začala plnit a já zoufale hleděla do prázdna. Drnčivě zazvonilo a my začali kreslit. 
Mým úhlavním nepřítelem se stala guma, která na bílém papíře zanechávala šedivé šmouhy. 
Hlavně, že prodavačka říkala, jak skvěle gumuje. Gumovala jsem a celý stůl se otřásal. Bylo 
to trochu trapné. Nakonec mi někdo půjčil svoji gumu a dopadlo to docela dobře. Další body 
byly malované zátiší a tuší kreslený látkový uzel. Talentové zkoušky skončily a zanedlouho 
jsem se dozvěděla úžasnou zprávu, že jsem talentové zkoušky úspěšně zvládla, ba že jsem 
byla dokonce třetí nejlepší. Ten měsíc proběhly i přijímací zkoušky a pohovor. Napětí bylo již 
menší, avšak stále jsem byla lehce nervózní. Přestože jsem si myslela, že jsem zkoušky 
nehorázně zkazila, dopadlo to výborně. Tušila jsem a doufala, že se dostanu, ale to, že budu 
druhá nejlepší v celém přijímacím řízení, jsem opravdu nečekala.  

 Pokud jde o má očekávání, nedovedla jsem si představit, že bych se musela hlásit někam 
jinam. Zároveň jsem však měla hrozný strach, který se pak ukázal jako naprosto zbytečný. 
Zalil mě pocit štěstí a teď už se jen moc těším na začátek pro mě úplně nové životní kapitoly. 
V souvislosti s touto mou první důležitou zkouškou jsem si uvědomila to, že když se budete 
trápit a bát sebevíc, nic tím nezměníte. Všechno bude stejné i bez strachů a obav. Proto bych 
doporučovala pořádně se před každou zkouškou nadechnout, soustředit se jen na výkon a 
nechat odpadnout všechny starosti. Jelikož, jak už jsem napsala, se ve stresu nic nezmění a vy 
budete akorát vyčerpaní. Zkrátka - zůstaňte v klidu, ať se děje cokoliv. 

                                                                                                         Karolína Mikulášková 



Jak jsem skládala přijímací zkoušky 

     Začalo to asi na začátku října, když jsem se s rodiči bavila o tom, co chci dělat po základní 
škole. Jelikož jsem neměla představu o svém budoucím povolání, tak jsem se rozhodla, že 
půjdu na gymnázium. Po rozhodnutí, že chci na gymnázium, nastal další problém, a to na jaké 
přesně. A protože mě baví jazyky, vybrala jsem si Gymnázium Slovanské náměstí a 
Gymnázium Vejrostova. 

     Výborně, školu už mám vybranou, ještě se něco naučit. Začalo to doučováním z 
matematiky jednou za čtrnáct dní, potom následovalo doučování z českého jazyka. Po 
několika týdnech mi došlo, že matematika bude muset být častěji – každý týden. Na přijímací 
zkoušky z anglického jazyka jsem se nijak nepřipravovala, tedy pokud se nepočítá vyplnění 
vzorového testu. 

     Jak se přijímací zkoušky blížily, tak přicházela i nervozita. Na pořadu dne byly otázky 
typu: ,,Mami, budeš se zlobit, když se nedostanu?“ nebo ,,Tati, budeš mě mít rád, i když 
skončím jako popelář?“ Rodiče mě samozřejmě podpořili, ale věřím, že jim to muselo už lézt 
na nervy.  

     Čas plynul jako voda a den prvního termínu byl tady. Po cestě do třídy jsem narazila na 
jednu milou holku. Začaly jsme si povídat a potom jsme poznaly ještě třetí. Moc jsme si 
rozuměly, a proto nervozita rychle opadla a den utekl jako nic. 

     Dnes je dvacátého dubna, všechny papíry s přípravou jsem s klidným srdcem hodila do 
kontejneru. Teď mě už čeká pouze poslední část – druhý test z anglického jazyka. To bych 
snad zvládnout mohla. :)  

     

       Agáta Marousková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. B vás baví 
Ptá se tatínek Pepíčka: 

"Pětka z matematiky, proč?" 
Pepíček: "Protože šestka neexistuje." 
 
Maryana                
          

Ve škole: 
"Proč jsi zaspal, Evžene?" 
"No, to víte, spalo nás v místnosti osm, 
ale budík byl nařízený na sedm." 
 

Maryana              

 

„Pepíčku, jak je možné, že máš v písemce stejný 

počet chyb jako tvůj soused?“ 

„To je, prosím, jasné, oba máme stejnou paní 

učitelku!“ 

Lukáš                       

V hodině hudební výchovy vyvolá paní učitelka 

Pepíčka, aby vyjmenoval bicí nástroje. 

Pepíček odpoví: „Tak to je rákoska, vařečka a 

řemen!“ 

                                                     

Jitka                    

 

Víš, jak se udrží veš na pleši? 
Vší silou. 

Víš, proč nemůže šnek utíkat? 
Protože by mu vlály oči.   

Adéla                           

 

Jak já býval nervózní, podrážděný, rozladěný 
a pomohla mi obyčejná dunajská voda. 
Koupal jste se v ní? 
Já ne, ale žena do ní spadla a utopila se. 
 

Mirek               

 

Ptali se studenta matematiky: „Proč jste se 

neučil?“ 

A student odpověděl: „Byl jsem schopen se 

dostat libovolně blízko k učebnici, ale ne až k ní.“ 

Víte, proč nosí matfyzáci kostkované košile? 

Aby snadno našli souřadnice, kde je 

svědí záda. Adam T. 

 

Přijde hluchý na koncert a řekne: Tady něco 

nehraje… 

 

Tomáš 

                                                  



Učitel k žákovi: 

„Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, 

kolik by ti jich zůstalo?“                    

„Sedm!“         

                                     

Učitel: „Kolikrát můžete odečíst 7 od 83 a kolik 

zůstane?” 

Žák: „Kolikrát chci, pokaždé zůstane 76.”                                 

 Martin     

                        

„Mami, je pravda, že když někdo umře, zbyde z 

něj jen prach?“ „Ano, to je pravda, Pepíčku.“ 

„Mami, tak to mi někdo umřel pod postelí!“ 

 

David                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


