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Okénko do ředitelny
1.Jak vypadá běžný pracovní
den ředitele školy?
Ředitel velké školy - a naše
škola patří mezi větší školy - je
v dnešní době více manažer než
učitel. Má mnoho rolí a ještě
více úkolů. Stará se nejen o žáky
a zaměstnance školy, ale i o
budovy, peníze, komunikuje
s úřady, vyplňuje statistiky apod.
Škola je firma jako každá jiná.
Pokud má firma existovat, musí
prosperovat. V naší škole je 500
dětí a 70 zaměstnanců. Všichni
potřebujeme bezpečné pracovní
prostředí, tzn. vše funguje, jak
má a pokud se něco pokazí, tak
se to opraví. Všichni také
potřebujeme příjemné, dobře
vybavené prostředí
pro pohodovou výuku. I to je
úkolem ředitele školy.
Zaměstnanci školy jsou také
rodiče a mají své děti, tak jako
mají vaši rodiče vás, vy se
chodíte do školy vzdělávat,
zaměstnanci školy chodí
do školy pracovat, za svou práci
potřebují dostat zaplaceno. I o to
se stará ředitel školy. Velkým
úkolem ředitele školy je
přemýšlet, jak bude vypadat
škola v budoucnosti - za 5, 10,

50 let. Za okny ve dvoře se
dokončuje nová tělocvična,
hřiště, nové učebny ..... Za měsíc
budeme v nové tělocvičně cvičit,
aby to takto bylo, musel ředitel,
ale vlastně celé vedení a všichni
zaměstnanci školy, začít
na realizaci pracovat již před 5
lety. Shodou okolností jsem dnes
dokončil práci na podkladech
pro žádost o evropské peníze
na vybavení nových učeben
cizích jazyků,
informatiky/robotiky, cvičné
kuchyňky, družiny, učeben
přírodopisu a zeměpisu. Pokud
se vše podaří, pak se budeme
v nových učebnách učit za 2-3
roky. Příští prázdniny opravíme
prostor před školou - jak to bude
před školou vypadat, víme už 3
roky, aktuálně se dokončuje
projekt. Z toho, co jsem napsal,
plyne, že ředitel školy žije často
napřed, v budoucím čase. To co
dělá dnes se projevuje
v budoucnosti. Neplatí to ovšem
úplně - nyní například plánuji,
že se na vás přijdu podívat
do výuky - začínám začátkem
října. Jak odpovědět na vaši
otázku jednou větou - běžný
pracovní den ředitele školy je

hodně práci na počítači
a komunikaci s okolím -
zaměstnanci, zřizovateli, rodiči,
žáky, dodavateli zboží a služeb
atd.
2.Co se Vám na naší škole líbí? 
Dlouhodobým cílem školy je -
zvyšování efektivity
pedagogické práce
v podmínkách rozvíjející se
(učící se) organizace, která je
zaměřena na to, aby se každé
dítě učilo naplno a s radostí.
Důraz je kladen na individuální
rozvoj pedagogických

pracovníků a efektivní systém
řízení. Zkusme si jednoduše
vysvětlit, co to znamená. V 21.
století se neučí pouze děti
a výuka neprobíhá pouze
ve školách - učíme se všichni,
stále - po celý život. Je důležité,
aby každý - dítě i dospělý plně
využil svůj potenciál a aby
každému dělalo radost to, co
dělá. Mám kolem sebe šikovné
děti i dospělé zaměstnance -
směřujeme k cíli - to se mi
na naší škole líbí.

Okénko do ředitelny - Školní parlament - stavba  
 
 
 
Otázkou, která se nevešla
do předchozího rohovoru byla
otázka týkající se stavby.
Napadlo mě, vzít vás - zástupce
tříd, tedy členy Školního
parlamentu - na stavbu a vše
podstatné vám vysvětlit. K ruce
bych si vzal vedoucího projektu
Antonínská p. Ing. Melouna, což
je ten nejdůležitější člověk, který
celou stavbu řídí a p.
Bozánovou. Na stavbu zatím
nikdo nesmí, my bychom stavbu
navštívili - s ohledem
na bezpečnost - v době, kdy se
nepracuje. Následně byste pak
vy - jako zastupci svých tříd -
mohli svým spolužákům sdělit,
co jste viděli a slyšeli. Jednalo
by se tak vlastně o setkání
Parlamentu - první, úvodní
v novém školním roce.
 
Libor Tománek, ředitel školy

Milý čtenáři v předchozím
rozhovru jsem zmínil
dlouhodobý cíl školy, tzn. jak
chceme, aby škola vypadala, až
se cíl naplní. Žádný cíl se ovšem
nenaplní sám od sebe. Chci-li
být dobrým fotbalistou, musím
více trénovat, jestliže chci uspět
u přijímaček, musím se více učit
apod. Na tom, jak bude škola
vypadat se podílíme všichni -
děti a žáci, rodiče i všichni
zaměstnanci školy. Žijeme
v demokratické společnosti,
ve které každý může vyjádřit
svůj názor. Važme si toho -
zmíněné není stále ještě všude
obvyklé. Žijeme v globálním
světě, který od nás očekává něco
více, než svět

minulého/předminulého století.
Slova jako samostatnost,
orientace v informacích,
schopnost řešit problém,
komunikace, zvládání zátěže,
schopnost plánovat
a organizovat svou práci i práci
někoho jiného, spolupráce,
kreativita, schopnost
i připravenost se učit celý život
atd. nás budou našimi životy
provázet více než tomu bylo
v minulosti.
 
 
 
Proč tento obsáhlý úvod - i žáci
školy mohou ve škole mnohé
ovlivnit - např. prostřednictvím
Školního/žákovského
parlamentu. Vybraní zástupci
tříd shromáždění do Školního
parlamentu neorganizují pouze
akce pro své spolužáky, dělají
toho mnohem více - Školní
parlament je především přímým
partnerem v komunikaci
s vedením školy. Parlament je
demokratickým nástrojem.
Vedení školy má na starosti 22
tříd, 9 oddělení družiny a 1 třídu
v mateřské škole. Není v silách
nikoho projednávat cokoli s 500
žáky naráz. Jednat se zástupci
tříd, kterých je 10, popř.
s parlamentním vedením, tj.

předsedou/místopředsedou apod.
jde mnohem efektivněji.
V tomto školním roce zatím
proběhly volby zástupců tříd
do Školního parlamentu.
Parlament se zatím nesešel -
první setkání plánujeme na říjen.
Ještě řešíme některé organizační
změny/úpravy - přemýšlíme
o tom, kde a kdy se budou
zástupci tříd scházet, jakým
cestami budou výstupy z jednání
Parlamentu sdíleny apod.
Jednání Školního palamentu řídí
jeho předseda, účastní se jej
zástupce vedení školy - p.
Bozánová. V tomto školním roce
bych se rád jednání Parlamentu
účastnil také.  
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První školní den
1. září navštívili naši
školu paní primátorka
města Brna JUDr.
Markéta Vaňková a pan
starosta MČ Brno-střed
Ing.arch. Vojtěch Mencl.
Paní primátorka a pan
starosta pozdravili naše
prvňáčky a jejich rodiče.

... a seznámili se
s aktuálním stavem
prací na nové přístavbě
školy. Všichni se těšíme,
že již ve druhé polovině
října budeme moci nové
prostory užívat.

Nejen prvňáčci se
na školu už moc těšili.

... tak snad to zvládneme

Naše prvňáčky
doprovodili do jejich
tříd naši deváťáci.
Neuteče mnoho času
a prvňáčci odvedou naše
deváťáky do života.
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Vítání prvňáčků

 
ANKETA: odpovídají žáci 9.
ročníků 
 
1.Jak se ti líbil první školní
den?
2.Jaká byla tvoje  zkušenost
s prvňáčkem?
3.Jaké máš plány po skončení
základní školy?
 
Denisa: 
1.Bylo úplně úžasné,
protože mám ráda malé děti,
takže jsem si den maximálně
užila.
2.Vybrala jsem si malou
Nikolku, vzala jsem ji za ruku
a doprovodila jsem ji do třídy.
Každé ráno se zdravíme.
3.Přemýšlím o nějakém
soukromém gymnáziu, nebo o
škole, která je zaměřena na práci

s lidmi.
Julča: 
1.Vnímala jsem to trochu
chaoticky, protože jsme si
uvítání mohli lépe zorganizovat.
Jinak ta akce byla super.
2.Vzala jsem nejdřív za ruku
holčičku Terezku , potom kluka
Dana. Doprovázeli nás jejich
rodiče, kteří byli dojatí.
3.Chtěla bych na střední školu,
která je zaměřena na výuku
jazyků, potom uvažuji i o
vysoké škole. Mým snem je
povolání překladatelky.
David: 
1.První den ve škole se mně
velice líbil a užil jsem si ho,
protože jsem po dlouhé době
viděl své kamarády.
2.Připomnělo mně to první den
na této škole, kdy jsem i já byl
veden deváťačkou. Bylo to

hezké.
3.Půjdu na truhláře, protože se
mi toto řemeslo líbí, pak plánuji
nástavbu, určitě bych chtěl složit
maturitu. Zajímal by mě i obor
restauratéra nábytku.
Joža: 
1.Líbilo se mně vítání prvňáků,
akorát mně vadilo dlouhé čekání
venku.
2.Vedl jsem holčičku, myslím,
že se jmenovala Julinka,
vypadala vystrašeně.
3.Budu muset ještě popřemýšlet,
pravděpodobně si zvolím
gymnázium.
Tadeáš: 
1.Velmi zajímavé, užil jsem si
tento den, po dlouhé době jsem
potkal známé.
2.Nikoho jsem nevedl.
3.Asi mířím spíš na školu
technického zaměření.

Vanda: 
1.Bylo moc hezké vnímat to, že
jsme začínali před devíti lety
stejně. Moc se mně líbilo
nadšení prvňáčků. Rodiče
prvňáků byli dojati, zajímalo je,
jaká naše škola je.
2.Vedla jsem kluka Matyáše,
vypadal, že se stydí, ale působil
natěšeně.
3.Chtěla bych studovat střední
školu s uměleckým zaměřením.
Helena:
1.Akce se mně líbila, změnila
bych organizaci, zdálo se mi, že
nás bylo hodně deváťáků v jedné
místnosti.
2.Bohužel na mě nikdo nezbyl.
3.Do budoucna bych chtěla
pracovat jako účetní ve firmě
svého otce, protože chci hodně
cestovat.
Filip: 
1.První den jsem se cítil velmi
zodpovědně, bylo mi příjemné
dovést nové žáky do školy.
2.Vedl jsem holčičku Natálku,
která se tvářila trošku nervózně,
když jsem ji ve třídě usadil,
začala se usmívat.
3.Po základní škole bych chtěl
jít na „zdravku“.

A jak vnímali svůj 
první školní den 
prvňáci ?

ANKETA 
 
1. Jaký byl tvůj první školní
den?
2. Co jste dělali první den
ve škole?
3. Na jaký předmět se nejvíc
těšíš?
4. Jaké bylo jít do třídy
v doprovodu deváťáka?
 
Dominik: 
1. Bál jsem se, že tady bude moc
lidí, ale nakonec jich bylo málo.
2. Seznamovali jsme se a byla tu
máme, táta i děda.
3. Na angličtinu.
4. Dobrý.
Antonín: 

1. Nestyděl jsem se a těšil jsem
se.
2. Povídali jsme si.
3. Na němčinu.
4. To bylo dobrý.
Tobias: 
1. Já jsem se nestyděl a těšil
jsem se do školy. Byl dobrý.
2. Seznamovali jsme se.
3.Na němčinu, protože ji vůbec
neumím a umím angličtinu.
4. Já jsem šel s paní učitelkou.
Karla: 
1. Dobrý, ale trošičku jsem se
bála.
2. Ukazovali jsme si školu
a seznamovali jsme se.
3. Těším se na němčinu.
4. Bylo to dobrý a měla jsem

dobrý pocit, že nám někdo
pomáhá.
Theodor: 
1. Já jsem se hodně styděl,
hlavně před holkama.
2. Představovali jsme se.
3. Na angličtinu.
4. Dobrý, můj deváťák byl
podobný na mého tátu.
Viktorie: 
1. Těšila jsem se do školy, ale
nechtělo se mi ráno vstávat.
2. Byly tu s námi maminky a to
bylo fajn.
3. Těším se na češtinu.
4. Dobrý.
Hana: 
1. Super, moje deváťačka se
jmenovala stejně jako já.

2. Seznamovali jsme se.
3. Já se těším na všechny jazyky.
4. Já jsem cítila, že deváťačka je
moc hodná.
Barbora: 
1. Trošku jsem se styděla a bála,
hlavně toho deváťáka.
2. Seznamovali jsme se, ale ne
se všema. A bylo to prostě super.
3. Na výtvarku.
4. Bylo to strašidelný, ale
příjemný.
Dorota: 
1. Byl dobrej, jsem se trochu
styděla.
2. Poslouchali jsme.
3. Na němčinu.
4. To bylo fajn.
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Adaptační pobyt

 
 
V e čtvrtek 8. 9. třídy 6.B a 6.A
odjely autobusem ze Židenic
do Jedovnic. Ubytování se
dalo, byli jsme tam jednu noc.
Jídlo mně nechutnalo, snídaně
ušla. Kousek od ubytování se
nacházel velký rybník.
Na celém kurzu jsme se učili
spolupracovat jako třída.
Hráli jsme spoustu her, také
jsme malovali jako třída třídní
ostrov. Adaptační pobyt bych
zhodnotil dobře, až na to jídlo.
 
Matyáš, 6.B
 
 
 
 

 
 
Na adaptační tábor jsme
přijeli 8.9. v hodin
Po ubytování jsme šli hrát
s panem učitelem Káňou hry.
Poté jsme se rozdělili
do skupinek a chodili
po stanovištích. Moc mě to
bavilo. Pak byl čas na večeři,
měli jsme svíčkovou. Potom
byl čas na noční hru. Vytvořili
jsme si opět skupinky a luštili
jména ostrovů.
Druhý den byl čas na odjezd.
Adapťák mě dost bavil, bylo to
super.
 
Beáta, 6.B
 
 

 
 
 
 
 
Cesta do campu byla asi jedna
z nejlepších částí výletu. Také
mě bavila noční hra,
protože jsem byla ve skupince
s fajn lidmi, tím pádem to byla
veliká zábava. Byl to nejlepší
výlet, na kterém jsem byla,
akorát pobyt mohl být delší.
Jsem ráda, že jsem poznala,
jací jsou mí spolužáci. Úplně
nejlepší věc je ale to, že mám
nové kamarády a kamarádky.
 
Zaira, 6.B
 
 

 
 
 
 
 
 
Na adaptačním pobytu jsme
hráli hry a měli jsme i noční
hru - stezku odvahy. Ta
probíhala tak, že jsme
vytvořili skupinky po čtyřech.
Vždy, když pan učitel Káňa
zablikal, tak skupinka vyšla.
My jsme potkali i paní učitelky
a ty nám dávaly indicie.
Nakonec nás vystrašili kluci:
Martin, Zbyšek a Ondra. Byla
to legrace, hlavní bylo to, že
jsme byli s kamarády.
 
Peťka, 6.B

Festival vědy

Žáci sedmého ročníku po delší
„covidové“ pauze v pátek 9.
září navštívili expozici
Festivalu vědy, který se
v letošním roce přestěhoval
do areálu brněnského
výstaviště. Interaktivní
prezentace jednotlivých
institucí zcela zaplnily pavilon
A a přilehlá prostranství. Svou
práci a výzkum zde
prezentovalo více než 40
výzkumných pracovišť
vysokých škol, Akademie věd,
středních škol a dalších
institucí. Celou akci již
tradičně organizuje
Hvězdárna a planetárium
Brno.
 
Z reakcí žáků je zřejmé, že
s největším ohlasem se setkala
expozice brněnského Vida

centra, chemické pokusy
studentů Mendelovy
univerzity a Střední školy
chemické Brno, exponát
závodního monopostu
studentů VUT a expozice
Univerzity obrany. Řada žáků
si vyzkoušela pohyb
ve virtuální realitě v expozici
ABB, jen sledování slunečních
skvrn nám díky oblačnosti
zůstalo nedostupné.
 
Budeme rádi, když podobné
akce žákům umožní poznávat,
čím současná věda žije
a přesvědčí je, že i věda může
být zábavná. Festival vědy

usnadňuje orientaci žáků
a studentů v možnostech
zaměření dalšího studia
a nenásilnou formou motivuje
k objevování a bádání. Všem
organizátorům velký dík!
 
Autor: Jiřina Sáňková, Jitka
Pachlová
 
 
ROZHOVOR:
 
Cesta byla krátká, ale bylo tam
hodně lidí, přesto jsme si to užili
a vyzkoušeli si hodně
zajímavých prezentací, zjistili
jsme hodně nových věcí. Byla

tam super atmosféra. Bylo tu
dost institucí, ale nejvíce se nám
líbila instituce s minerály, kde
nám pověděli, jak můžeme různé
minerály rozpoznat. Celá akce se
nám moc líbila a získali jsme
mnoho nových vědomostí.
Děkujeme paním učitelkám
a organizátorům akce za krásný
výlet!
 
Marek a Laura, 7.B
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Světový den sudoku

později vrátila zpět
pod názvem „sudoku“
a rozšířila se po celém světě.
Kromě číselných sudoku
existují i obrázkové, barevné
a další varianty.
 
Světový den sudoku jsme
v pátek 9. 9. oslavili i na naší
škole. Jak? V hodinách
matematiky nejprve paní
učitelky seznámily žáky
s pravidly této logické hry a ti
už se pak věnovali luštění.
Připravena byla sudoku
obrázková, barevná i číselná,
a to jak v papírové formě, tak
i v online verzi na tabletech
nebo v počítačové učebně.
 
Velký úspěch měla hra i u
našich prvňáčků, pro které si

výuku sudoku připravili žáci
9.B třídy. Deváťáci
pro prvňáčky vytvořili vlastní
barevná a obrázková sudoku.
Ve třídách nejprve našim
nejmladším žákům vysvětlili
a ukázali, jak sudoku řešit,
a pak už se nestačili divit, jak
to prvňáčkům jde! Každý
deváťák měl na starosti
skupinku několika mladších
spolužáků, kterým se snažil
předat své poznatky o hře.
 
Velcí i malí si tak nejen
potrápili své mozkové závity,
ale užili si i spoustu zábavy
a radosti ze vzájemné
spolupráce.Na 9. 9. připadá Světový den

sudoku. Sudoku je logická hra
s čísly, kterou vymyslel
Američan Howard Garns

v roce 1979. Publikoval ji
tehdy pod názvem „Number
Place“. Své velké obliby se
dočkala v Japonsku, odkud se

Luští celá škola

Svátek sudoku ve 4. A:
 
V pátek 9. 9. nám paní
učitelka Kořístková
přichystala překvapení
v podobě přenosné tabletové
učebny.
 
Měli jsme za úkol zpracovat
SUDOKU podle zadání 3x3
a 9x9. Nejdříve jsme si práci
vyzkoušeli na interaktivní
tabuli, pak už hurá do práce,
začali jsme počítat
ve skupinkách.
 
Práce s tablety pro nás byla
velice zajímavá, protože jsme
si vyzkoušeli svoje logické
myšlení, představivost
a tvořivost. Vlastně jsme se se
SUDOKU vzájemně učili.
 
Vzhledem k tomu, že nám to
dobře šlo, tak nám paní
učitelka slíbila, že zase někdy
příště donese tabletovou
učebnu pro další účely
v matematice.

 
Tak AHOJ, hrajte SUDOKU
a užívejte si ho!!!
Míša a Tara, 4. A
 
 
 
 
Sudoku v 8. A a 8. B
 
Źáci 8. A a 8. B řešili sudoku
online v počítačové učebně.
Vyzkoušeli si luštit několik
druhů a velikostí, od menších
obrázkových sudoku až
po klasická číselná 9x9,
u kterých bylo možné volit
i obtížnost. Některé osmáky
sudoku zaujalo natolik, že již
plánují účast na chystaném
turnaji v SUDOKU, který
na naší škole proběhne
v listopadu. 

Světový den sudoku v 7.B:
 
V 7.B jsme tento den slavili
tak, že jsme dostali jsme
od paní učitelky 2 pracovní
listy se sudoku, kde byly 3
obtížnosti.
 
Probíhalo to tak, že první část
jsme vyřešili spolu s celou
třídou a zbytek listů jsme měli
vyřešit sami. 
 
Sudoku se nám moc líbilo,
přesto, že nám dalo zabrat.
Celou hodinu jsme si moc užili

a líbila se nám, těšíme se,
pokud se příští rok zopakuje. 
 
Laura, Marek 7.B
 
 
ROZHOVOR:
 
Sudoku mě moc bavilo,
podařilo se mi skoro vše, co
jsem měla. Byla jsem ráda že
jsem si mohla vyzkoušet i těžší
sudoku. Bylo docela
jednoduché. Sudoku už dělám
dva roky a mám za sebou už
jeden online turnaj v sudoku.
Den jsem si moc užila. Ráda
bych dělala sudoku ve škole
více.
 
Emma 7.B
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Mistrovství světa juniorů v gomoku 2022

Pod záštitou pana radního
města Brna pro oblast školství
a sportu Mgr. Jaroslava
Suchého jsme o letošních
letních prázdninách
uspořádali již třetí ročník
mezinárodního turnaje
Mistrovství světa juniorů
v piškvorkách.
 
Jak vše probíhalo?
Mistrovství se uskutečnilo opět
online, a sice v termínu 19. –
21. července 2022. Konalo se
v počítačové učebně naší školy.
Českou reprezentaci tvořili
i žáci naší školy.
 

 
Měli jsme také velkou radost,
že si na nás o prázdninách
udělal čas pan ředitel, se
kterým jsme si mohli
popovídat o hře, a který nám
také předal dárkové tašky
s upomínkovými předměty.

autor článku:
VOJTĚCH CHLÁDEK

A jak se hrálo?
Přes herní server vint.ee jsme
hráli s hráči z ostatních zemí
podle toho, jak jsme byli
nalosováni.
Díky internetovému přenosu
bylo možné všechny zápasy
sledovat online na twitch.tv.
 
Akce proběhla ve spolupráci
s Českou federací piškvorek
a renju. Aktuální

zpravodajství a další
informace jsou k dispozici
na stránkách piskvorky.cz
nebo na portále estonského
pořadatele renju.net.
 
A ani na tomto turnaji
nechyběly ceny pro hráče.
Některé věnovala firma
Ravensburger. Byly různorodé
- čekalo na nás puzzle, hry,
karty atd.

Jak se vlastně hrají  piškvorky?

1. Gomoku
(japonsky 五目並べ) je
strategická desková hra,
ve které se střetávají dva
hráči. 
 
2 .Hraje se na gobanu (na
desce) s černými a bílými
kameny. 
 
3. Hráči se střídají v jejich
pokládání na průsečíky čar
a vyhrává ten, kdo jako první
vytvoří řadu pěti kamenů
v příčném nebo diagonálním
směru.
 
4. Jméno gomoku pochází
z japonštiny, znamená
„poskládej pět (do řady)“.
 
5. V anglickojazyčných zemích
se hra někdy označuje jako „5
in row“ (v překladu 5 v řadě).

 
 
6. Číselné označení znaků
na obrázků udává pořadí
položení kamenů na hrací
plochu.
 
7. Oproti piškvorkám se liší
v prostorové omezenosti a tím,
že se většinou hraje
s pravidlem zakazujícím
vyhrát pomocí řady delší než
pět kamenů.

Jak Češi dopadli?  
Kdy bude další turnaj?

České reprezentaci se
v konkurenci téměř tří stovek
hráčů z různých zemí světa
vedlo velice dobře – junioři
vybojovali zlatou a stříbrnou
medaili. Nejmladší žák
z Antonínské, Jakub Jan
Černý, se dostal mezi třetinu
nejlepších hráčů světa.
Mezi staršími žáky se nejlépe
dařilo Josefu Vokřínkovi,
který obsadil 17. místo. Jinak
turnaj ovládly Čína, Macao
a Rusko. 
 
Další turnaj se má konat
v říjnu a a půjde o týmové
mistrovství České republiky.

Soutěžit mohou také
jednotlivci. Jeho grandfinále
s nejlepšími hráči proběhne
v prosinci v Brně. Za školu se
mohou účastnit až čtyři
3členné týmy - zájemci se
můžou přihlásit u paní
učitelky Horákové.
V prosinci by se u nás na škole
měl opět uskutečnit Vánoční
turnaj.
V květnu se pak, stejně jako
minulý rok, můžeme těšit
na turnaj Brnocup
a v červenci máme opět
Mistrovství světa juniorů.
Tak přijďte!
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Příběhy s 
vyjmenovanými 
slovy

Netopýr, sysel a výr 
Ve mlýně bydleli netopýr, sysel
a výr. Jednoho dne byla
bouřka. I do mlýna bylo slyšet,
jak se venku blýskalo. Sysla to
tak vyděsilo, až z toho klopýtl
a rozsypal mouku. Mlýn byl
plný pytlů mouky, ale i tak to
byl pro ně vhodný příbytek.
Netopýr vždy říkal: „My tu
budeme žít tak dlouho, jak jen
budeme chtít. A nikdo nás
nevyžene!“ A výr vždy
přikyvoval, byl už to takový
jeho zvyk. Sysel byl sice trochu
nešikovný, ale žilo se jim
dobře.

 
Zbyšek 
Zbyšek se jednoho dne vydal
do města. Uslyšel známý hlas.
Že by to byl Zbyněk? „Ahoj
Zbyňku“ říká Zbyšek. „Jee,
ahoj Zbyšku, jak se těšíš
na lyže, na které pojedeme?“
povídá Zbyněk s úsměvem.
Zbyšek se zamyslí a po chvíli
odpoví: „Ano, těším se,
nedávno jsem byl s rodiči
nakoupit novou výbavu.
A ty?“ Zbyněk se doopravdy
moc netěšil, ale nechtěl
Zbyškovi kazit náladu, tak
lhal. „Těším se, ale upřímně,
nechce se mi opustit můj byt,

také moje kočky samy doma?
To je jako dobytek.“ Po nějaké
době se Zbyšek vydal domů.
Naneštěstí se objevila
v oblacích bouře. Začalo se
blýskat a hřmít. Jelikož se
Zbyšek velmi bál, začal
vzlykat a plakat. Až dorazil
domů, hned si lehl do postele
s třpytivým pyžamem.
Konečně se mu zdálo
o nějakém obyčejném dni.

Myš a sysli 
Byla jednou jedna myš.
Bydlela v noře vedle syslů. Ti
sysli si pořád něco „syslili“,
takže pro myš toho nikdy moc
nezbylo. Byla hubená jako
vyžle. Svůj příbytek měla
postavený v kopci. Sysli
bydleli pod kopcem. Jednoho
dne se začalo blýskat. Hrozně

pršelo a všechna voda
zůstávala pod kopcem. Sysli
začali výskat a běželi vysoko
na kopec, protože všechna
voda stála pod kopcem.
Syslům vtekla do bytu
a všechno jídlo odplavila.
Nakonec nikdo neměl nic.
 
Sýček, který pořád syčel 
Byl jednou jeden sýček, který
rád syčel. Jednou se ztratil
v lese a kolem prošel Zbyněk.
Vyšli z lesa a ocitli se na letišti
v Ruzyni. Sýček se zeptal:
„Kde to jsme?“ a začal syčet.
Zbyněk řekl, že v Ruzyni,
jenže sýček pořád syčel. Šli dál

a ocitli se někde na věži. „To je
výška!“ řekl sýček. „No nic,
zase půjdeme,“ řekl Zbyněk.
Sýček sletěl dolů a na zemi
potkali hlemýždě. „Nechceš jít
s námi?“ zeptal se sýček
a hlemýžď souhlasil. Po cestě
došli do Zbyňkova bydliště,
kdy potkali sýkorku. „Ahoj,
chceš jít s námi?“ sýkorka
souhlasila. Tak šli dál. Vešli
na louku a tam potkali býka:
„Chceš jít s námi?“ Býk
odpověděl: „Anoo!“. Tak
všichni šli a takhle chodili až
do smrti.
 
 

Mlynářův syn 
Mlynářův syn vstal z postele
a šel se nasnídat. Když se
nasytil, vzal do košíku kus
sýra, protože jeho obyčej byl
každou neděli navštívit jeho
babičku. Když vycházel z bytu
blízko jejich mlýna, lekl se
malé myšky. Pozdravil
dobytek a vydal se na cestu.
Cestou potkal dívku, ta se
usmála a pýřila se, bohužel
potkal i vlka. A bylo po něm.

 
 
 
O Zbyňkovi 
Byl jednou jeden chlapec
jménem Zbyněk. Rád sbíral
byliny. Byl syn bohatého
bylináře a chovatelem koní,
kobyl a býků. Jednou se
Zbyněk rozhodl, že se projede
na své oblíbené kobyle
jménem Rozárka. Když dojeli
do lesa, Zbyněk si všiml byliny
jménem pelyněk. Chlapec
hned zesedl z vysoké kobyly
a utrhl si ji. 
 

 
 
 
 
Jak dojel domů, přišla za ním
jeho bystrá maminka
a oznámila mu, že jeho otec
zemřel otravou sýra. Od té
doby všechen majetek patří
Zbyňkovi a žije ve velké pýše.
 
Autoři příběhů
s vyjmenovanými slovy:
žáci 7.A

Babylonfest

a cvičili jsme také i doma.
Nácviky občas bývaly náročné,
ale někdy byly moc fajn.
Za mě si myslím, že si to
všichni z nás užili. Měli jsme
tento rok trochu jednodušší
scénář než minule. Byli jsme

rozdělení podle věku. My
nejstarší (žáci tříd 7.A a 7.B)
jsme byli čtyři. Ostatní byli
z 2., 3., 4., 5. a 6. ročníků. Měli
jsme barevné šátky na jednu
písničku „Grün, grün“.
V sobotu jsme měli vystoupení.

Na Babylonfestu byla i spousta
stánků s občerstvením.
Myslím, že se nám vystoupení
povedlo.
 
Ronja, 7.A

Nacvičovat vystoupení
na Babylonfest jsme chodili
do 4.C, kde jsme se všichni
scházeli. Dostali jsme scénáře
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Markéta Chrástová


