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Co musí zvládnout 

prvňáčci? 

Rozhovory s rodiči. 

 

Básničky. 

Slohovka. 

Filmy. 

 

Španělština? 

Lyžák! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nechceme tomu věřit, ale letí to jako voda 

Ve dnech 11. - 12. 2. 2016 na naší škole proběhl zápis nových 

prvňáčků a náš časopis u toho samozřejmě nemohl chybět.  

Pro Vás jsme si přichystali rozhovory se třemi rodiči a také, co náš 

zápis zahrnuje.  

Přejeme Vám příjemné počtení a doufáme, že jste si právě Vy vybrali 

pro Vaše dítě naši školu, protože je opravdu skvělá! 

 

Vaše redakce 

 

 

Někteří žáci už jako malí dovedou vytvořit hezké básničky.  

Ti starší přemýšlí o svém budoucím povolání. 

Sedmáci každoročně absolvují lyžařský kurz.  

Všichni pravidelně navštěvujeme blízké kino. 

Víte, že španělština je jedním z nejužívanějších jazyků na světě? 

Od příštího roku ji prý budeme mít na škole jako volitelný předmět! 

Zastavte se na chvilku a čtěte naše střípky ... 

 



Rozhovory s rodiči o naší škole 
1) Proč jste si vybral pro Vaše dítě zrovna naši školu? 

Protože je zde možnost pohybu. 

2) Chodil jste na naši školu? 

Ano. 

3) A vidíte nějaké změny? 

Je to sice dávno, ale určitě ano, nejvíce asi venku. 

4) Jak jste se o naší škole dozvěděl? 

Bydlím tady blízko, takže kolem ní chodím denně. 

5) Věnuje se Vaše dítě nějakému sportu? 

Plavání a cyklistika. 

1) Proč jste si vybral pro Vaše dítě zrovna naši školu? 

To bude asi ze zvyku, je to naše rodinná tradice. 

2) Chodil jste na naši školu? 

Já ne, ale moje dcera ano. 

3) A vidíte nějaké změny od doby, co sem Vaše dcera školu vyšla? 

Tak to se ještě uvidí, ale designově ano, je to tu hezčí. 

4) Jak jste se o naší škole dozvěděl? 

Jak říkám, to už je síla zvyku. 

5) Věnuje se Vaše dítě nějakému sportu? 

Zatím ne, ale určitě začne. 

1) Proč jste si vybral pro Vaše dítě zrovna naši školu? 

Kvůli fotbalu a protože bydlíme tady kousek. 

2) Chodil jste na naši školu? 

Nechodil. 

3) Jak jste se o naší škole dozvěděl? 

Já už ji znám od té doby, co jsem tady. Ale asi hlavně od lidí. 

4) Věnuje se Vaše dítě nějakému sportu? 

Ano, fotbalu. 

PS.: Do školy se prý už moc těší, prozradil nám malý fotbalista. 

 

Zpracovala Eliška Jordánová, 8. C 

 



Zápis jako velký stres? U nás v žádném případě! 

Také Vás zajímá, co se od dětí na zápise očekává? V tom 

případě si přečtěte následující článek! Ale nejdůležitější je to, 

aby se dítě cítilo příjemně a klidně. O tohle se myslím naše 

milé paní učitelky postaraly skvěle!  

Co by tedy Vaše dítě mělo zvládnout? 

1) Napsat své jméno 

2) Schopnost komunikace 

3) Správná výslovnost všech hlásek a sykavek 

4) Schopnost poznat geometrické tvary a zvládat napočítat 

do 5 

5) Představa o tom, kde je nahoře, dole, vpravo a vlevo 

6) Správné držení tužky 

7) Poznání barev 

8) Schopnost překreslení dvou jednoduchých obrázků 

 
 

Zpracovala Eliška Jordánová, 8.C  



 

 

BÁSNIČKY ZE TŘÍDY 3. C 

Půjčil jsem si milion 

David Hovorka 

 

Půjčil jsem si milion koupil jsem si 

kamion, 

jezdil jsem s ním tam a zpět vydělal 

jsem prachy hned, 

já jsem řidič kamionu, dostal jsem 

půl milionu. 

Koupil jsem si autíčko nejezdil jsem 

maličko, 

když jsem s ním jel do Afriky cesta 

vedla přes moře, 

nasedli jsme do letadla a spadli jsme 

do moře, 

já jsem přežil byl jsem rád, zachránil 

mě kamarád. 

 

Kamarád byl živý taky přivezl mně 

teplé raky, 

ukázal mi jeho praky a že chová 

doma raky,  

tady bydlí, tady spí, že se tady 

nevyspí, 

teď budu spát tady s ním, že se tady 

nevyspím, 

teď budu spát pod hvězdami, které 

září na nebi.  

 

 

Drak a Mrak 

Jakub Hyjánek 

 

 Letí, letí drak, nad hlavou má 

mrak, 

dráček chce být jako mrak, létá 

za ním do oblak. 

Žít v oblacích, byl dráčkův sen, 

už by nechtěl zpět na zem. 

Drak a Mrak jsou kamarádi,  

v oblacích dnes poslu řádí. 

 

 

 

 

 



 

Růže Popleta 

Vaculková Lucie  

 

Růže roste do květu, nikdy si ji 

nespletu, 

 abych ji nepoplet, proto ji mám na 

dohled. 

A teď už ji nepopletu, ani když je po 

odkvětu. 

Růžička, růže růžová, všech květin je 

královna. 

Červená, žlutá, žíhaná, či bílá,  

pro mě je vždy jako květinová víla. 

 

 

 

 

 

 

 

O drakovi 

Nela Margetíková 

 

 Letí, letí drak,  

letí do oblak.  

Má velikou sílu,  

letí do vesmíru.  

Je tam mnoho zlatíček, 

svítících hvězdiček. 

Chyť si to zlatíčko, 

budeš mít štěstíčko.  

Něco si přej, splní se Ti sen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sněhuláci 

Marin Rygulski 

 

Zima to je hezký čas, 

sněhuláci budou zas. 

Na sáňkách se dobře jezdí,  

sníh napadne, už se těším.  

 

  

 

O vlaku jménem Drak 

Nela Vrobelová  

 

Jede, jede vlak, jmenuje se drak 

a vypadá jako mrak. 

Chce se jinak jmenovat, 

ptáky ty má hrozně rád. 

Moc rád jezdí k oblakům, 

všem říct novou básničku o malém 

sluníčku. 

Sluníčko se probudilo,  

vyskočilo z postele. 

Do školy se nachystalo, 

chviličku si posedělo. 

A potom rychle pospíchalo do školy. 

Učilo se, učilo, o přestávce svačilo. 

Pak se rychle umylo a do třídy 

utíkalo. 

 

O drakovi 

Barbora Mánková 

 
 Po nebi si lítá drak, poletuje jenom 

tak. 

Poletuje tam a zpátky, doletí i do 

pohádky.  

V pohádce je hustý les, doletí tam 

ještě dnes. 

 
 

Zpracovala Eliška 

Jordánova, 8. C 

 

 

 



 

MOJE BUDOUCÍ POVOLÁNÍ  

Všichni žáci se v deváté třídě setkají s těžkou otázkou: „ Co chci v 

životě dělat? ” Pro některé je odpověď jasná, někteří chtějí být 

doktoři, zvěrolékaři nebo právníci, jiní zase herci a zpěváci a všelijaké 

možné a nemožné povolání, ale ostatní neví. Myslím si, že takové 

velké rozhodnutí by se nemělo dávat čtrnácti až šestnáctiletým, 

hormonovým bombám, které mění názory rychleji než ponožky. Ale 

bohužel to už tak je.  

Já osobně jsem se rozhodla už několikrát. Když mi bylo pět, chtěla 

jsem být modelkou, ale mé klesající sebevědomí a zrcadlo mě 

přesvědčilo, že modelkou být nemůžu. V sedmi letech jsem měla celý 

život jasný, budu doktorkou, zachráním životy a pomůžu světu. Ale 

stejně jako s povoláním modelky, jsem zjistila, že se na tuto práci 

nehodím, protože jsem strašný hypochondr a bojím se nemocí. A jak 

roky šly, vystřídala jsem spoustu názorů a budoucích povolání. Bylo 

mi dvanáct, když jsem udělala krok, který moje povolání rozhodl.  

Seděla jsem na své posteli a dívala se na strop, potřebovala jsem 

způsob, jak se alespoň na chvíli oddálit od svých problémů. Po chvíli 

nicnedělání jsem popadla papír a tužku a začala jsem kreslit. 

Kreslívala jsem už předtím, ale nikdy mě to tak nebavilo, tak jak mě 

to bavilo v ten moment. Rozhodla jsem se kreslit vždy, když se cítím 

hrozně. Pár roků později jsem nekreslila  jen když jsem se cítila 

špatně, ale kdykoliv jsem měla po ruce papír a tužku. Tvorba mi velmi 

pomohla a mohla jsem tvořit i digitálně. A když říkám tvorba, tím 

nemyslím jen kresby, ale i animace, psaní příběhů, vytváření postav a 

občas i velmi nepovedená tvorba her.  

Mému rozhodnutí nepomohlo jen kreslení, ale i různé animované 

filmy, které zbožňuji. Zamyslela jsem se a konečně se rozhodla. Chci 

tvořit animace, animace které rozveselí jak děti, tak dospělé . 

Animace, které rozesmějí i rozbrečí. A ROZDRTÍ EMOCE TOHO, 

KDO SE NA NĚ DÍVÁ. To je můj sen a doufám, že se mi vyplní.  

Vím, že moje vybraná práce není tak důležitá jako například práce 

doktorů, právníků nebo prezidenta, ale hlavní je, že mě to bude bavit. 

A to je to, proč by se i ostatní měli pořádně zamyslet nad tím, co 

budou dělat. Protože jedno špatné rozhodnutí může skončit  prací, 

která nás bavit nebude.    Katka Grossmanová, 9. C 
 



Španělština na Sportovce 

(zpracovala Veronika Kollárová, 7.C) 

Na začátku nového školního roku 2015/16 v nabídce jazyků přibyl 

nový povinný volitelný předmět - španělština. 

Učí ji Mgr. Irena Bičánková. 

Pojďme se tedy zeptat žáků, jestli jsou spokojeni a zda by si jej vybrali 

znovu, kdyby měli tu možnost. 

Dáša 

Je to super! Většina lidí si myslí, že Španělsko je od nás daleko, a tak 

si ho nevolí. Při tom v Jižní a Střední Americe se také mluví převážně 

španělsky a je to důležitý světový jazyk. Kdyby byla možnost si znova 

vybrat, neměnila bych, protože mi připadá, že ruština je těžká kvůli 

azbuce a němčina těžká jak gramaticky, tak i pravopisně. 

Ondra 

Baví mě hodně. Jazyk samotný je vcelku lehký, s drobnými znalostmi 

z angličtiny ještě lehčí. Určitě bych svou volbu povinného volitelného 

jazyku nechal tak, jak je. 

Chtěl bych se někdy podívat do Jižní Ameriky, takže španělštinu určitě 

využiji. 

Podle mě je španělština oproti němčině lehčí ve výslovnosti a 

gramatice takové, ale oproti ruštině, no nevím, ruština je v několika 

ohledech příbuzná češtině, takže jediné, co bych ruštině vytknul, je ta 

azbuka. 

 

Nyní se zeptáme na pár otázek vyučujícího: 

1)Jak jde španělština žákům? Jde to tak, jak jste očekávala? 

Myslím, že tato historicky první skupina španělštinářů předčila mé 

očekávání-jsou šikovní, aktivní, mají zájem o jazyk. 

2)Na škole učíte i angličtinu, který jazyk máte raději? 

Obecně mám ráda cizí jazyky, samozřejmě nejvíce ty jazyky, které 



vyučuji. Španělština je ovšem mou srdeční záležitostí, žila jsem 7 let 

ve Španělsku a mám ji moc ráda. Možná je to ovlivněno i mou 

oblíbenou destinací – Kubou, kde se španělsky mluví a hlavně zpívá 

na každém kroku. 

3)Máte v plánu jet někdy s dětmi na školní zájezd do Španělska? 

Ano, ráda bych, kdybychom někdy na škole takový zájezd uskutečnili. 

Všichni by měli vidět alespoň krásnou Barcelonu, je to město, které 

má co nabídnout. 

4)Jak jste došla k tomu, že budete učit španělštinu? 

Prvním impulzem byli žáci bývalých 6. tříd, kteří za mnou chodili, zda 

bychom nemohli mít na škole španělštinu. Tuto možnost jsem 

zkonzultovala s panem ředitelem a ten tomu dal zelenou. A tak 

vznikla španělština na naší škole. 

Foto: 

Vzácná návštěva rodilého mluvčího v hodinách španělštiny – pan 

Javier Lopez Gomis, básník a novinář. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KULTURA 
 
Druhý stupeň v kině  
Nejenže se naše škola zajímá o sport, ale také o kulturu a tam patří i kino 
Hvězda v Uherském Hradišti. Za toto pololetí jsme ho navštívili dvakrát. 
 

Jak jsme hráli čáru 
 

Šli jsme do kina za 
vysvědčení v lednu. 
Byl to film, který se 
točil nedávno, ale 
pojednával o 
šedesátých letech 
minulého století a 
také o tehdejším 
těžkém životě.   
Bylo to o klukovi, 
kterého vychovávala 
babička s dědou a 
jeho rodiče žili v 
zahraničí. Prarodiče 
se stále snažili svého 
vnuka poslat za 
lepším životem k 
rodičům v zahraničí. 
Ale v tehdejší době 
byla emigrace 
vyloučená. Hranice 
byly přísně střeženy 
důstojníky, kteří 
hlídali ve dne v noci. 
Kluk také chodí do 
školy a má tam 
kamarády, se kterými 

stále něco zažívá. Hodnotím to jako názorný, zajímavý a napínavý film, kdy 
nevíme, co se může stát za minutu. Působí dobrým dojmem a stojí za to se na 
něj jít podívat.  

Johana Drgáčová, 8. B 



 

Star Wars 
 
V pondělí 12. února jsme též navštívili kino a šli jsme na 7. episodu Star Wars 
Síla se probouzí. Tento film pojednává o životě před dávnými časy v předaleké 
galaxii. Je to dobrodružný, fantasy a sci-fi film, ve kterém se objevují různí 
mimozemšťani, jediové a záporný sith Kylo Ren. 
Hlavní postavy filmu jsou: Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Harrison Ford 
(Han Solo), Adam Driver (Kylo Ren) a další..  
A o čem pojednává díl téhle ságy? Hlavní hrdina Luke Skywalker zmizel 
 a Nová Republika čelí novému nepříteli Prvnímu řádu, v jehož čele stojí Kylo 
Ren. 
Tento film, podle mého názoru, byl dobrý a zábavný, dost mě zaujal, ale zřejmě 

to není pro každého.  

Takže kdo má rád tento žánr, měl by zhlédnout 7. episodu Star Wars. 
 
 

Natálie Ochranová, 8. B 
 

 

 



SPORT 

Lyžařský výcvikový kurz  

V týdnu od 9. – 15. ledna  2016 proběhl 

v Jeseníkách na Paprsku lyžařský kurz 7. B,   

doplněný o žáky ze šestých a pátých tříd. 

Kurz se vydařil. Lyžovalo se ostošest.  Každý den 

padal sníh a každý večer jsme se dobře bavili při 

různých hrách.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příspěvky do časopisu posílejte na školní mailovou adresu 
Jany Novotné.  
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HRADIŠTĚ       
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