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Zahájení školního roku 2017/2018 

     V pondělí 4. září 2017 jsme na pracovišti Sušilova přivítali nové prvňáčky.  

Třídám 1. D a 1. E přejeme hodně pěkných společných zážitků.  
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Bowling 

     V projektu „Já, občan“ třída 4. D vyhrála 2. místo a poukaz na bowling na Modrou věž. 

Celá třída si to skvěle užila.  

 

 

 

Beseda s MP 

     Žáky 4. tříd navštívil ředitel Městské policie Boskovice pan David Krátký.  Procvičovali 

pravidla účastníků silničního provozu. Učili se řešit dopravní situace na křižovatkách. 

 

 

 

Seznamovací party ve školní družině 

     Ve čtvrtek 21. září 2017 se v každém oddělení naší družiny konala seznamovací party. 

Začal nám nový školní rok a s ním přibylo i nových dětí, které začaly navštěvovat školní 

družinu. Každé oddělení mělo pro děti nachystanou nějakou činnost. Děti si mohly procházet 

jednotlivá oddělení a poznat tak nové kamarády, zasoutěžit si a pobavit se. Seznamovací 

party nebyla určená jenom školním dětem, do činností se zapojily také studentky Střední 

pedagogické školy v Boskovicích. Ty budou naši družinu navštěvovat po dobu celého školního 

roku. Party byla obohacena i malým občerstvením. Všem, kteří si našli nové kamarády, 

přejeme spoustu veselých zážitků a pohodový pobyt v družině.  Vychovatelky ŠD 
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Hodina zubního zdraví 

     Koncem září děti 1. stupně navštívily studentky – budoucí zubařky a učily nás o zubech. 

Říkali jsme si, jaký kartáček na zuby je vhodný pro děti a pro dospělé. Trénovali jsme správné 

čistění zubů.  

 

 

Dopravní hřiště 

     Ve středu 27. září 2017 jeli žáci 4. ročníku na dopravní hřiště do Blanska. V učebně se 

dozvěděli, jak se mají správně chovat cyklisti v silničním provozu a na hřišti si všechna 

pravidla vyzkoušeli v praxi. 

 

 

 

Návštěva informačního centra v Boskovicích 

     Ve dnech 15. a 29. září 2017 školní družina na pracovišti Sušilova navštívila místní 

informační centrum. Děti zjistily, kde tzv. “íčko“ v Boskovicích sídlí a k jakým účelům toto 

centrum slouží. Dozvěděly se, co vše informační centrum zajišťuje, jak pro turisty, tak i pro 

místní občany. Děti si odnesly nejen omalovánky za slušné chování, ale i spoustu letáčků  

a propagačních materiálů z Boskovic a okolí. Po návštěvě informačního centra se tedy vydaly 

po místních památkách jako je zámek, zámecký skleník a hrad se zastávkou v nově 

opraveném letním kině. Návštěva informačního centra nám dala mnoho podnětů, kam se  

s dětmi můžeme v našem okolí ještě podívat. Touto cestou bychom chtěly poděkovat 

pracovnicím Informačního centra za ochotu a příjemné vystupování. 
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Bojovka po škole 

     Úterní odpoledne 10. října 2017 jsme strávili v bojovné náladě. Probíhala totiž společná 

akce pro všechna oddělení školní družiny s názvem „Bojovka po škole“. Děti byly rozděleny 

do malých skupinek, ve kterých postupně chodily po stanovištích a plnily dané úkoly. 

Stanoviště byla rozmístěna v celém objektu školní budovy. Děti předvedly nejen své 

dovednosti, ale i vědomosti. Musely například poskládat vlajku České republiky, znak 

Boskovic Sedmizubý hřeben či odpovídat na zeměpisné otázky. Své pohybové dovednosti si 

vyzkoušely při výlovu rybiček z rybníčku a přechodu přes překážkovou dráhu. Za splnění 

úkolu získaly děti razítka, která jim postupně přibývala na hrací kartě. Po úspěšném zvládnutí 

celé trasy byl dětem předán diplom a samozřejmě nemohla chybět ani sladká odměna. 

Závěrečnou tečkou celého odpoledne byla diskotéka, kterou si užily stejně jako celé 

odpoledne. 

 

 

 

 

Podzimní dílny 

     Čtvrtek 19. října 2017 opět ve školní družině trávili všichni společně u podzimního tvoření. 

Společně se studentkami ze Střední pedagogické školy byla pro děti nachystána různá tvořivá 

stanoviště. Na každém stanovišti si mohly děti vytvořit výrobky, které dané místo nabízelo. 

Bylo možné si například vyrobit ježka z listů či podzimního skřítka nebo netopýra s duchem. 

Děti pracovaly s velkou chutí a nadšením. Radost z vytvořeného výrobku byla 

nepřehlédnutelná.  
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Výsledky sběru papíru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězové „Běhu do schodů“ 

1. D Michael Krušina 

1. E Samuel Holub 

2. D Valentina Michálková 

2. E Adam Langr 

3. C Richard Škarvada 

3. D Jakub Martínek 

4. C Agáta Cecavová 

4. D  Marek Reiner 

5. C Matěj Rychnovský 

5. D Jan Bednárik 

 

Výuková exkurze do Brna 

V úterý 24. října 2017 jeli čtvrťáci do Brna  

a navštívili Petrov, Špilberk i Starou radnici.  

 

 

Co byste chtěli, aby se tento školní rok stalo? 

• Přála bych si, aby byl tento školní rok pěkný a já se něco nového naučila. 

• Chtěl bych jet se školou do zahraničí. 

• Chci se naučit vařit.  

• Chtěla bych mít štěně. 

Poř. 

č. 

Pořadí 

tříd 

Počet kg 

papíru 

10. 6. C 926 kg 

11. 1. D 910 kg 

12. 7. D 823 kg 

13. 9. D 691 kg 

14. 4. D 650 kg 

15. 8. D 636 kg 

16. 7. C 628 kg 

17. 1. E 626 kg 

18. Učitelé 198 kg 

19. Družina 141 kg 

Poř. 

č. 

Pořadí 

tříd 

Počet kg 

papíru  

1. 5. D 2 308 kg 

2. 3. C 2 208 kg 

3. 4. C 1 946 kg 

4. 2. D  1 941 kg 

5. 5. C 1 539 kg 

6. 3. D  1 502 kg 

7. 8. C  1 393 kg 

8. 2. E  1 200 kg 

9. 6. D  1 076 kg 
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• Chtěla bych hrát dobře na klavír. 

• Chci mít dobrého prezidenta. 

• Chtěl bych jet na olympiádu. 

• Přeji si, aby se nám nic nestalo. 

• Chtěla bych poznat zbytek rodiny. 

• Přeji si, aby se povedlo vysvědčení.  

• Kéž by byly delší prázdniny. 

• Zase si přejeme pěnu od hasičů.       Žáci 4. C 

 

Halloweenská diskotéka na Jízdárně 

     O tom, že taneční klub Jízdárna v Boskovicích není klubem jenom pro „dospěláky“, se 

měly možnost přesvědčit děti ze školní družiny Základní školy Boskovice, pracoviště Sušilova. 

V úterý 31. října zde proběhla Halloweenská diskotéka pro děti. Bohatý program plný 

soutěží, tanečků, ale i malování na obličej a barvení vlasů doplnila halloweenská výzdoba 

prostorů klubu, na které se děti aktivně podílely.  Děti, které přišly v kostýmech, měly 

možnost vyhrát cenu za nejlepší masku. Celé odpoledne jsme si užívali strašidelnou 

atmosféru a spoustu zábavy. S organizací na Jízdárně nám pomáhaly i studentky ze Střední 

pedagogické školy v Boskovicích. Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům dětí, kteří 

nás podpořili finančně, materiálně nebo svojí přítomností. Jistě i pro ně byly velkou 

odměnou spokojené a usměvavé děti, které si čas strávený na Jízdárně maximálně užívaly. 

Velké díky patří klubu Jízdárna za profesionální přístup, podporu a výbornou spolupráci.  

Vychovatelky ŠD 
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Příspěvky žáků 5. tříd na téma: „YouTube“ 

 

YouTube je největší internetový server pro sdílení videosouborů. YouTube povoluje svým 

uživatelům nahrát videa, zhlédnout je, hodnotit, sdílet a komentovat. Na YouTube jsou 

dostupné videoklipy, hudební videa, trailery k filmům, videoblogy, krátká originální videa 

nebo vzdělávací videa.  

YouTube je sociální síť, kde se nahrávají různá videa. Sledovat můžete i livestream (živý 

přenos). Videa je možné i hodnotit. Like s palcem nahoru znamená, že se vám video líbí. 

Dislike s palcem dolů říká, že se vám video nelíbí.  

Videa mají různé žánry: 

Let´s play – Je to videozáznam průběhu hraní videohry.  

K nejoblíbenější počítačové hře v České republice patří Minecraft.  

Vlog – Natáčíte svůj den. 

Unboxing – Otevíráte balíček, který jste dostali nebo koupili a říkáte své pocity.  

Make-up tutoriály – Natáčíte se, jak se namalovat např. na Halloween nebo na oslavu. 

Hudba – Napíšete a zazpíváte písničku. 

Q & A (Question and answer) – Vaši fanoušci se ptají na otázky a vy odpovídáte. 

DIY (Do it yourself) – Udělej si sám nějaký výrobek podle návodu. 

Youtube – tohle slovo pro mě znamená zábavu a smích. Na YouTube se koukám prakticky 

každý den. Dívám se na oblíbené youtubery a youtuberky. 

Na Youtube můžeme najít např. návody na výrobu ozdob nebo šperků z korálků, gumiček, 

papíru. Jsou tam také písničky, ukázky z divadelních her, taneční vystoupení, koncerty, 

pohádky, filmy. 

Youtube pro mě znamená slova: youtubeři, streameři a vlogeři.  

Youtube je jedna z mých oblíbených sociálních sítí. Sleduji youtubery a různá videa s tancem, 

která mi dodávají inspiraci.  

Pro mě YouTube nic neznamená. Nebaví mě to sledovat, a proto se ani moc nedívám. 
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Podzimní básničky od dětí z 3. D 

Podzim 

Kryštof Král 

Podzim chvátá ulicí, 

v mlze schoval silnici. 

Tráva vadne, listí padá, 

déšť mi stéká na má záda. 

Podzim chystá cestu zimě, 

sousedi už sklízí dýně. 

Děti je pak vydlabou, 

světla svíček zaplanou. 

A my víme – je tu zas 

podzim, zima a pak mráz. 

Zahrádka 

Veronika Hanusová 

Na zahrádce čtyři stromy, 

rostou na nich velké blumy. 

Je tam také jablíčko, 

svítí na něj sluníčko. 

Máme ještě maliny, 

vsazené jsou do hlíny. 

Rybíz, angrešt, jahody, 

ostružiny málokdy, 

to je naše zahrada, 

chodím tam už odmala. 

Podzim  

Jakub Martínek 

Vítr fouká zleva, zprava, 

všechno listí na zem padá. 

Ovoce na stromě visí, 

honem děti, pospěšte si, 

všechno pěkně posbírejte, 

nic na zemi nenechejte. 

Z jablíček pak babičky 

upečou nám buchtičky. 

Z hrušek mamka nabídla, 

že udělá povidla. 

Švestka 

Michal Sychra 

Já jsem švestka tmavě modrá, 

do knedlíků bývám dobrá. 

Do těsta mě zabalíte, 

v dlaních pěkně uválíte. 

Připravte si rendlíky 

na švestkové knedlíky. 

Kozle, honem, nebuď líný 

Dominik Dostál 

Kozle, honem, nebuď líný,  

v jablíčkách jsou vitamíny. 

Vitamíny, ty mám rád. 

Jablíček je plný sad, 

pomoz mi je očesat! 

Ovoce 

Erik Ševčík 

Ovoce mám hrozně rád, 

jí ho i můj kamarád. 

Nejradši mám jablíčka, 

ty mi dává babička. 

Máma zase kiwi, 

táta se jen diví. 

Mám ho rád i do školy, 

jdou mi po něm úkoly. 

Jablíčko 

Eliška Chlupová 

Jablíčko, jablíčko, 

kulaté jak sluníčko, 

sladké jako med, 

snědla bych ho hned. 
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Článek metodika prevence: 

 

Deset zajímavostí o školství z celého světa 

 

 Největší základní škola na světě se jmenuje City Montessiori a nachází se 

v Indii ve městě Lucknow. Škola má 1 050 učeben, ve kterých se vzdělává 

52 000 žáků. 

 Nejvíce domácích úkolů dostávají děti v Číně. Průměrný školák v Šanghaji 

stráví nad domácími úkoly 14 hodin týdně. 

 Nejdelší hlavní prázdniny si užívají školáci v Chile. Volno mají od poloviny 

prosince do začátku března. 

 V Holandsku jde dítě poprvé do školy v den svých čtvrtých narozenin, 

proto je v holandské první třídě stále nějaký nováček. 

 V Kanadě je mnoho předmětů vyučováno zároveň v angličtině a 

francouzštině. 

 Nejmenší základní škola na světě se nachází ve vesnici Alpette v italském 

Turíně a tvoří ji jedna učitelka a jedna žákyně, jedenáctiletá Sofia Viola. 

 Z důvodu častých a silných povodní je v Bangladéši mnoho škol umístěno 

na lodích. Při povodních tak není nutné výuku přerušovat. Každá z těchto 

škol je energeticky napájena solárními panely, má připojení k internetu a 

součástí je knihovna. 

 Na základních školách na Islandu je jedním z povinných předmětů 

pletení. Děti pletou Snoods - nákrčníky, které je mají zahřát v zimě. 

 Nejvýše položenou školou na světě je základní škola v Phumachangtangu 

v Tibetu. Leží 5 373 metrů nad mořem. 

 Nejstarší učitelkou na světě byla Agnes Zhelesnik. Zemřela letos ve 103 

letech a do posledních dnů vyučovala šití a vaření na základní škole 

Sundance ve státě New Jersey. 
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Adaptační výlet Velká dohoda 

 

 Dne 5. 9. se naše třída 7. C spolu s třídou 7. D vydala do lanového parku 

Velká dohoda. Účelem výletu bylo skamarádit se s novými žáky a nastartovat se 

na nový školní rok. Mohli jsme si vyzkoušet lanový park, lanovku a lezeckou 

stěnu. Všechno bylo skvělé, až jsme nevěděli, co máme zkusit jako první. Výlet 

jsme si náramně užili a do nového školního roku jsme tak vkročili s tou 

správnou náladou.  

                                                                              Gabriela Michálková, 7. C 
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Lanové centrum Velká dohoda 

 

 Dne 5. 9. 2017 se třídy 7. C a 7. D zúčastnily adaptačního výletu do 

lanového centra Velká dohoda. Lanové centrum je vzdálené 18 km od Boskovic 

ve staré vápence kousek od Ostrova u Macochy. V lanovém centru jsme si 

vyzkoušeli lanový park, lezeckou stěnu a lanovku, která vede nad celým 

areálem. Všichni jsme si výlet užili a moc rádi bychom se do lanového centra 

vrátili. 

 

            Aneta Paděrová, 7. D 
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Beseda s Arnoštem Vašíčkem 

 

 Dne 3. října za námi do Boskovic v rámci Týdne knihoven přijel spisovatel, záhadolog 

a scénárista pan Arnošt Vašíček. Třídy 9. D, 7. C a 7. D se zúčastnily jeho besedy v kině. 

Beseda se týkala různých záhad. Pan Vašíček mluvil o hadech s křídly, králi Midasovi 

s oslíma ušima, dinosaurech, mimozemšťanech a dalších záhadách. Pouštěl nám díly z jeho 

pořadu o záhadách k tomu, o čem právě mluvil. Beseda byla skvělá a doufáme, že za námi 

pan Vašíček zase někdy přijede. 

                                                                        Gabriela Michálková, 7. C 
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      Literárně-historická exkurze Praha 

 

 Ve dnech 5. a 6. 10. jela naše třída 8. D na literárně-historickou exkurzi do Prahy. 

Společně s námi jely paní učitelky Kubová a Kolářová. 

  Po příjezdu do Prahy jsme si odvezli tašky a batohy do penzionu Beta a hned vyrazili 

směrem k Národnímu divadlu, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Po prohlídce Národního 

divadla jsme se u tančícího domu zastavili na malou svačinu. Dál jsme navštívili kryptu v 

chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde se za 2. světové války ukrývali čeští parašutisté, kteří se 

podíleli na spáchání atentátu na Reinharda Heydricha. 

  Odpoledne jsme se přesunuli na Vyšehrad, kde na nás čekala moc milá průvodkyně, 

která nám řekla něco o historii Vyšehradu, řekla nám různé pověsti, které patřily k Praze i 

Vyšehradu. Už ve škole jsme se rozdělili do skupinek a domluvili jsme se, jaké osobnosti, 

která je pohřbená na Vyšehradském hřbitově, zapálíme svíčku. Naše skupinka zapálila svíčku 

Janu Nerudovi. Potom jsme se přesunuli do kostela sv. Petra a Pavla, který se také nachází na 

Vyšehradě. Z Vyšehradu byl nádherný výhled na Prahu. Večer jsme si jeli koupit něco na 

příští den do Palladia, kde si většina z nás koupila i nějaký ten suvenýr.  

  Druhý den jsme hodně chodili. Hned po snídani jsme se sbalili a jeli jsme na Pražský 

hrad, kde už na nás čekala ta stejná průvodkyně jako předchozí den. Řekla nám něco o historii 

Hradu a pokračovali jsme ke katedrále sv. Víta. Když jsme si katedrálu prošli, šli jsme se 

ohřát do Vladislavského sálu. V prohlídce byla zařazená i Zlatá ulička, která se nám líbila. 

  Z areálu Pražského hradu jsme sešli do Valdštejnské zahrady, kde jsme se nasvačili a 

dozvěděli něco o Senátu a historii Valdštejnského paláce a zahrady. Poté jsme si prošli Malou 

Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí, kde jsme se rozloučili s paní průvodkyní a koukli 

jsme se na orloj. Posledním bodem programu bylo Václavské náměstí, kde si většina z nás 

něco koupila. Pak už jen pro věci do penzionu a hurá domů. Do Boskovic jsme dojeli kolem 

deváté hodiny večer. Počasí se nám vydařilo, i když nám malinko pršelo. 

 Výlet jsme si moc užili a odvezli jsme si krásné vzpomínky. 

                                                                                                 Nela Hájková, 8. D 
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ROZHOVOR 

Rozhovor poskytla  

MAGDALENA OLBERTOVÁ ze 7. D  

 

Zeptaly jsme se na 10 otázek.  

Z jaké školy jsi k nám přišla? 

,,Přišla jsem ze Slovákové.“ 

Jak se ti tady líbí? 

,,Líbí se mi tady moc.“ 

Kde se ti líbí (líbilo) víc a proč? 

,,Tady se mi líbí víc, protože jsou tady lepší učitelé, spolužáci a hlavně mě tady 

nešikanují.“ 

Našla sis v nové třídě kamarády snadno nebo to bylo složité? 

,,Ano i ne... Bylo to složité, ale já si myslím, že nové kamarády jsem našla.“ 

Jaké předměty máš nejraději, proč? 

,,Dějepis, protože se ráda zajímám o dějiny a matika, protože mě baví počítat a 

je zábavná.“ 

Od letošního školního roku máš 2. cizí jazyk, jaký sis vybrala a proč? 

,,Vybrala jsem si ruštinu. Je lehčí a víc se podobá češtině.“ 

Chodíš do 7. třídy, je začátek školního roku, jak se cítíš? Máš dobré 

známky? Zapadla jsi do nové třídy? 

,,Začala jsem s dobrými známkami a do třídy jsem z mého pohledu zapadla, ale 

nevím, jak to vidí ostatní.“ 

Na naší škole se budou konat různé akce, kdybys měla možnost, zúčastnila 

by ses? Jaký bys měla nápad ty? 

,,Určitě se zúčastním a velice ráda. A nápad? Upřímně nevím, asi žádný.“ 
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 Dále jsme mluvily s Petrem Dufkem ze 7. C, který nám řekl, že přišel  ze 

Základní školy Bučovice. Prý je to tady dobré, ale v Bučovicích to bylo lepší, 

protože tam měl mnohem víc kamarádů. Ve škole ho baví tělocvik, protože hrají 

vybíjenou a také němčina, která je sice složitá, ale přesto zajímavá. Začal 

s dobrými známkami a do třídy prý zapadl. 

                                                        

      Veronika Kosičková, Nela Hájková, 8. D 
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Volby do školního parlamentu 

 V pondělí 23. října se u nás ve 

škole poprvé uskutečnily opravdové 

volby do Školního parlamentu.  

 Koho žáci volili? Do voleb se 

mohli dobrovolně přihlásit žáci páté až 

deváté třídy. Kandidáti z pátých až 

devátých tříd si pak navrhli svůj 

volební plakát. Na svých plakátech 

kandidáti představili, čím by mohli 

ostatním přispět a proč mají voliči volit 

právě je. Voliči si mohli prohlédnout 

volební sliby a programy kandidátů na 

nástěnce před jídelnou naší školy.  

 Jak se u nás volilo? Po vzoru skutečných víkendových voleb do 

Poslanecké sněmovny žáci pátých až devátých tříd přistupovali k volební komisi 

tvořené z členů loňského školního parlamentu, od komise dostali kandidátku a 

obálku a za plentou mohli zakroužkovat až patnáct kandidátů z celkového počtu 

čtyřiceti sedmi. Obálku pak vhodili do volební urny. Volby byly svobodné, 

přímé, tajné. Volební účast byla stoprocentní.  
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 Volby na naší škole dopadly dobře. Byly zvoleny ty nejšikovnější a 

nejpopulárnější osobnosti naší školy. Nejvíce hlasů získali:  

1.Emílie Ryšavá (68 hlasů)                 

2.Ester Láníková (64)                            

3.Ondřej Kupsa (64) 

4.Tomáš Straka (58) 

5.Jáchym Sekanina (57) 

6.Jakub Žáček (53) 

7.Kateřina Vafková (52) 

8.Zuzana Vavříková (46) 

9.Dominik Hofírek (46) 

10.Karolína Oujeská (42) 

11.Adéla Cecavová (40) 

12.Gabriela Michálková (38) 

13.Vojtěch Alexa (38) 

14.Alžběta Cénková (38) 

15.Miriam Bartošová (36) 

16.Ondřej Sekanina (35) 

17.David Šafář (35) 

18.Karolína Mrvová (35) 

19.Martina Lukešová (35) 

20.Johanka Oujeská (35) 

 

 My novým členům držíme pěsti, aby jejich působení v parlamentu bylo 

skutečně tak činorodé, jak nám slibovali. Chtěli bychom také za všechny 

poděkovat paním učitelkám, které volby organizovaly, a žákům, kteří 

s organizací a se sčítáním hlasů pomáhali.  

Gabča Michálková a Verča Hořavová, 7. C 
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                Anketa o výsledku voleb do školního parlamentu 
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NE
19%

1.OTÁZKA
Jste spokojeni s výsledkem voleb?

ANO
29%

NE
71%

2.OTÁZKA
Je někdo, o kom si myslíte, že by 

tam měl být a není?
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Dušičkové příběhy 

Stín 

 Byl pochmurný dušičkový večer okolo deváté hodiny. Seděla jsem u 

počítače a pročítala internetové články na Seznamu. Nenacházela jsem ale nic, 

co by mě zajímalo. Samé nezajímavé kecy politiků, kteří si nevidí do pusy. 

Takhle to šlo dál asi hodinu. Druhý den jsem nemusela vstávat do školy, takže 

jsem mohla ponocovat.  

 Koukám si tak spokojeně do monitoru počítače, když v tom slyším divné 

zvuky. Jakoby někdo šel směrem do pokoje. Kroky se neustále přibližovaly. 

Bylo mi to divné, protože jsem byla doma sama. Najednou se začaly otevírat 

dveře a vcházel do nich tmavý stín, který byl ve tmě hodně špatně vidět. 

Přistupoval stále blíž a mně se zatajil dech. Ani jsem nepípla. Odvrátila jsem 

pohled, abych tu bytost neviděla. Přivírala jsem oči, až jsem je zavřela. 

 V tu chvíli jsem sebou cukla a otevřela jsem oči. Ležela jsem v  posteli 

zalitá potem a netušila, co se děje. 

 Byla to jen noční můra??? 

                                                                               Gabriela Michálková, 7. C 

Třináctá dýně                                                    

Už jsou tu zase Dušičky a já vám povím, co zvláštního se mi o nich 

přihodilo. V naší rodině je mimo jiné tradicí, že se každý rok někdo losuje a ten 

potom musí jít sehnat nějakou zajímavou dýni, kterou si potom vydlabeme, no a 

jak to bývá skoro každý rok, vylosovali zase mě. Trochu jsem s tím počítala, a 

tak už mám jednu zvláštní dýni vyhlédnutou, je to dýně, která roste na poli, o 

kterém říkají, že tam dřív býval hřbitov a že tam nikdy nemám chodit. To mě 

samozřejmě neodradilo a měla jsem v plánu se tam vydat. 
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 Je devět hodin večer a já se vydávám na cestu. „Kam jdeš?“ zeptal se mě 

táta. „Pro dýní,“ řekla jsem a šla ke dveřím.  „Vrať se brzy a nechoď na starý 

hřbitov!“ volal na mě ještě táta.  Rychle běžím na pole, přeběhnu silnici, div mě 

nesrazí auto a pokračuji dál lesní cestou. Už tam skoro budu.  

 Na místo jsem doběhla úplně po tmě a začala jsem hledat dýni. 

Měla by to být třináctá ve čtvrtém řádku. Když jsem ji našla, všimla jsem si 

cedulky, na které stálo „SOUKROMÝ MAJETEK“. Raději jsem si té cedulky 

nevšímala, ale když jsem dýni vzala do ruky, stalo se něco zvláštního.  Začala 

mi být zima a zdálo se mi, že jsem zahlédla podivný stín. Ne, bylo jich několik a 

pomalu se ke mně přibližovali. Působily děsivě, neměly tvář a nevypadaly příliš 

přátelsky. Začínala jsem se opravdu hodně bát, když v tom mě najednou něco 

vymrštilo do vzduchu a přeneslo mě o několik metrů dál. Když jsem se probrala, 

skláněla se nade mnou postava v černém plášti. „Copak jste si nevšimla té 

cedulky?  Už se sem nikdy nevracejte a neberte třináctou dýni, nebo vám příště 

neudělají nic hezkého.“  Vtom se mi vybavil příběh, který mi kdysi vyprávěla 

babička. Mluvilo se v něm o prokleté třinácté dýni a o tajemném strážci 

hřbitova. Teď už tomu příběhu věřit budu. Raději jsem nic neříkala a rychle 

běžela domů. Doma jsem se vymluvila, že jsem žádnou dýni nemohla najít, ale 

to, co se té noci stalo, dodnes nechápu.                            Barbora Kassaiová, 7. D 

 

Podivný přízrak 

 Kouknul jsem do kalendáře, co je za den. Poslední říjen, Halloween. Za 

oknem je opravdu ponurá podzimní nálada, listí opadává ze stromů a ulicí se 

valí strašidelná mlha. Podívám se na dům naproti nám, zdálo se mi, že se na mě 

někdo z toho domu díval. Podivné, v tom domě už třicet let nikdo nebydlí.  
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 Po snídani jsme šli s mojí sestrou ozdobit dům. Vyřezávané dýně, 

zavěšení kostlivci a svíčky nesměli chybět. Stále mi to však nedalo a otáčel jsem 

se na ten protější dům.                                                   

 Třeba se tam někdo nedávno přistěhoval? Ale to asi nejspíš ne, dům je 

celý rozbořený, a kdyby tam někdo bydlel, už bychom ho jistě viděli. Toho 

člověka, co se na mě dnes díval, jsem nikdy neviděl.    

     „Mami,“ zakřičel jsem, „v tom domě naproti někdo bydlí?“                                                                 

„Ne! V tom domě nikdo nežije už hodně dlouho,“… odpověděla a odešla do 

obývacího pokoje. Taky jsem odešel, ale zpátky do svého pokoje, abych ten 

dům mohl nerušeně sledovat. 

 Po hodině pozorování jsem to uviděl, někdo nebo spíš něco se pomalu 

plížilo k oknu toho podivného domu. Bylo to takové bílé, skoro průhledné, mělo 

to červené oči a nohy to nemělo, jen se to tak vznášelo nad zemí.  

 V tom okamžiku jsem si uvědomil, že asi vidím duchy! Nejspíš to budou 

majitelé, kteří před třiceti lety v tom domě zemřeli.                                                 

 Chtěl jsem záhadu prozkoumat, a tak jsem řekl rodičům, že půjdu ven. 

Nenápadně jsem se plížil k obrovským dřevěným dveřím, otevřel jsem a zevnitř 

mě ohlušil šílený vřískot. Něco mě chytlo za rameno! 

 Musel jsem pak omdlít. Víc si nepamatuji. Probudil jsem se až ve své 

posteli, kde se nade mnou skláněla maminka a říkala: „To máš za to, že lezeš do 

cizího rozbořeného baráku. Spadl na tebe trám, naštěstí tě zranil jen lehce a brzy 

se ti rána na hlavě zahojí. Tak už spi, ty náš dobrodruhu!“ Něžně se usmála a 

nechala mě o samotě. Já jsem si přísahal, že příští rok se tam na Halloween 

stejně vrátím… 

             Aneta Paděrová, 7. D 
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Recenze 

  

 Dnes tu je recenze na knihu Rudá královna. Knihu 

napsala Victoria Aveyard a patří do žánru fantasy/Sci-fi. 

Je také prvním dílem stejnojmenné trilogie.  

 Kniha vypráví o dívce s rudou krví jménem Mary 

Barrowová, která žije ve světě Rudých, obyčejných 

lidských poddaných s rudou krví a Stříbrných, 

vládnoucích bytostí s nadpřirozenými schopnostmi. Jednoho dne, 

když konečně dostane pořádné zaměstnání v paláci Stříbrných, zjistí, že i když jí 

v žilách proudí rudá krev, dokáže ovládat smrtící schopnosti stejné jako stříbrní. 

Schopnosti, které by dokázaly svrhnout nadvládu stříbrných. Která strana 

vyhraje? 

 Rudá královna je velmi dobře napsaná, okamžité vás vtáhne do děje. První 

část je sice trochu zdlouhavá, věci se dost natahují, druhá část je ale nabitá akcí. 

Líbí se mi, že kniha není napsaná stejným stylem jako u většiny knih pro 

mládež. V knize se objevují i nečekané zvraty a různá překvapení, která jsou 

občas opravdu šokující. Knihu doporučuji všem milovníkům fantasy a 

nadpřirozených schopností. 

 

            Adéla Cecavová, 8. C 
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Kde se vyřádí celá rodina? 

 Letos o prázdninách jsem byla v zámku Nové Hrady, který z prvního 

pohledu může vypadat všedně a nudně. Ale ukrývá spoustu zvláštních atrakcí. 

 

Pro milovnice krásných věcí a květin: 

 Italská zahrada s kaskádami 

 Francouzská zahrada 

 Bílá zahrada 

 Anglický park s Křížovou cestou 

 Zelené divadlo 

 Rozárium 

 Galerie klobouků 

 

Pro zájemce o historii: 

 Muzeum cyklistiky 

 Prohlídka vnitřních prostor zámku 

 

Pro gurmány: 

 Zámecká restaurace a kavárna 

 

Pro ty, které ještě nic nezaujalo: 

 Obora s krotkými jeleny 

 Koňské stáje 

 Labyrint z tújí vysoký přes 3 metry 

 

 Doporučuji navštívit zámek až o prázdninách, když zahrady kvetou a voda 

je teplá, protože blízko se nacházejí koupaliště a rybníky. 

                                                                                                                                                                    

              Adéla Šebková, 8. C 
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    Anketa o sociálních sítích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

21

77

52 53
62

69

24
9 4 2 3 3 8

0

20

40

60

80

100 2.OTÁZKA
Pokud ano, tak 
jaký druh videí 

98%

2%

1.OTÁZKA
Navštěvuješ YouTube? 

ANO

NE

33

22

21

21

10

17

6

4

5

2

2

7

8

0 5 10 15 20 25 30 35

0-30 min

1 hod

1-2 hod

2 hod

2-3 hod

3 hod

3-4 hod

4 hod

4-5 hod

5 hod

5-6 hod

6 hod

více než 6 hod

3.OTÁZKA
Jakou dobu strávíš na YouTube průměrně za den? 

Ano
2

Ne
1

2.OTÁZKA
Pokud ne, navštěvuješ alespoň jiné sociální sítě?



 

28 

Strakonický dudák v divadle Radost  

 V pátek 3. listopadu se žáci 7. D vydali vlakem do Brna na divadelní představení 

Strakonický dudák aneb Hody divých žen.  

 Strakonický dudák je klasická divadelní hra Josefa Kajetána Tyla, která svou premiéru 

měla už 21. listopadu 1847 v Královském stavovském divadle v Praze. Již při svém prvním 

uvedení se setkala s nadšeným ohlasem diváků.  

 Hra vypráví o dudáku Švandovi, který by se rád oženil s Trnkovic Dorotkou, ale otec 

Dorotky s tím nesouhlasí, protože je Švanda moc chudý. A tak se Švanda rozhodne, že půjde 

do světa a vydělá si peníze na svatbu. Po cestě mu pomáhá jeho matka polednice Rosava, 

která očaruje jeho dudy, aby se mu dařilo. Švandu ovšem z poctivé cesty svádí vychytralý 

Vocilka, který chce zneužít jeho umění a obohatit se. Nakonec mu pomáhá až jeho přítel 

Kalafuna a Dorotka a všechno dobře dopadne.  

 Báchorka je moderně zpracovaná a nikdo z nás se u ní určitě nenudil. Ve hře jsme 

mohli slyšet spoustu hezkých písniček a vidět komické situace, u kterých jsme se dost 

nasmáli. Režie i hudby se ujal Vlastimil Peška. Hezké byly i kostýmy a loutky. Hra se nám 

moc líbila.  

   Aneta Paděrová, 7. D 

Výstava zvěře na zámku 

 V sobotu 4. listopadu se na našem zámku opět konaly Hubertské slavnosti. Pořádala je 

rodina Mensdorff-Pouilly a byl to už 7. ročník. Tyto slavnosti probíhají vždy ve dnech kolem 

svátku svatého Huberta, což byl francouzský biskup (†727), který se podle legendy 

náboženskému životu zasvětil po setkání s jelenem na honu a je proto patronem lovců a 

myslivců.  

 Jsme rádi, že se i my můžeme každý rok do zámku podívat. Letos jsme zhlédli výstavu 

trofejní zvěře a ryb. Jako vždy nás prováděl pan Hasoň s kolegyní. Paní nám přednášela o 

rybách a pan Hasoň o trofejní zvěři, mezi kterou patří například jeleni, mufloni, daňci.  Mohli 

jsme si také prohlédnout sekery, u kterých bylo napsáno, k čemu slouží a jak se nazývají. 

Výstava byla pěkná a už se těšíme na příští rok. 

         Gabriela Michálková, 7. C 

https://cs.wikipedia.org/wiki/21._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1847
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Legenda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jelen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myslivost
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Rodinné tajemství 

Ahoj, jsem Lea Vanderbaklová, je mi 14 let a žiji se svým desetiletým bratrem Theodorem 

u tety Glorie. Rodiče nám umřeli, když jsme byli malí a od té doby žijeme s tetou, ale nevadí 

nám to. Máme velký rodinný dům ve Skotsku s výhledem na jezero Loch Ness. Máme každý 

svůj pokoj a já mám v druhém patře dveře úplně napravo. Mám ho sladěný do tyrkysové a 

světle růžové barvy, nábytek mám bílý a dekorace v něm jsou mořského původu. Miluji moře. 

Eh, no pokračujme, můj bratr má pokoj vedle mě a má ho zelený, jen zelený. Zatímco já mám 

výhled na Loch Ness, on ho má na naši zahradu. Máme velkou zahradu s různými zákoutími a 

schovávačkami. Já osobně mám ale nejraději kout zahrady, ve kterém se nachází mohutný 

dub s houpačkou a lavičkou. Moc ráda si tam hraji s bratrem a čtu si knihy na lavičce. Ale 

dost o nás a naší rodině, teď vám chci povědět příběh, co se nám stal. 

Všechno to začalo první prázdninový den. Hráli jsme si s bratrem na objevitele, a kde je 

lepší objevovat, něž na půdě. Vyběhli jsme po schodech nahoru a rozsvítili naše baterky. 

„Našel jsem staré knihy!“, slyším výskat bratra a vydávám se k němu, musím opatrně, protože 

podlaha už je dost ztrouchnivělá. Našlapovala jsem opatrně, krůček po krůčku a najednou se 

ozvalo křup! Leknutím se zastavím a koukám se na bratra. Vypadal, že je stejně překvapený a 

zároveň vystrašený tak jako já. Naznačil mi, že netuší, co to bylo, a tak jsem pokračovala a už 

o tom nepřemýšlela. Když už jsem byla na konci, tak jsme najednou uslyšeli divné zvuky, 

jako když něco praská. 

             Alexandra Brožová, 8. C 
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STALO SE … 

 
 

 

ZÁŘÍ 

 úterý 5. 9.  adaptační pobyt v lanovém centru Velká Dohoda, třídy 7. C, 7. D 

  bowling, třída 8. D 

úterý 19. 9. bowling, třída 4. D 

  beseda s Adolfem Dudkem v kině Panorama, 1. třídy  

čtvrtek 21. 9. beseda s městskou policií Boskovice, třídy  4. C, 4. D 

  seznamovací párty ve školní družině 

pondělí 25. 9.- úterý 26. 9. literárně-historická exkurze v Praze, třída 8. C 

úterý  26. 9. přednáška o dentální hygieně 

  přespolní běh ve Žďárné, mladší a starší žákyně  

středa 27. 9. dopravní hřiště v Blansku, třídy 4. C, 4. D  

  přednáška o dentální hygieně, 1. stupeň 

pátek 29. 9. beseda s městskou policií, třídy 4. C, 4. D 

  návštěva informačního centra, pořádá školní družina 

ŘÍJEN   

pondělí 2. 10. beseda ,,Jak se dělají noviny", třídy 8. C, 8. D 

úterý 3. 10. beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem v kině Panorama, třídy 7. C, 7. D, 9. D  

čtvrtek 5. 10.- pátek 6. 10. literárně-historická exkurze v Praze, třída 8. D 

pátek 6. 10. beseda s PČR o prevenci úrazů v dopravě, 4. třídy a 5. třídy 

pondělí 9. 10. přednáška o ekologii, 4. třídy a 7. třídy 

úterý 10. 10. soutěž ,,Dřevo, materiál budoucnosti“ v Letovicích, 9. D 

  akce školní družiny ,,Bojovka po škole“  

středa 11. 10. exkurze do Technického muzea v Brně, 7. C, 7. D 

středa 18. 10. angliáda v Jevíčku, 8. třídy a 9. třídy  

čtvrtek 19. 10. podzimní dílny ve školní družině 

pondělí 23. 10. volby do školního parlamentu 

úterý 31. 10.  halloweenská diskotéka školní družiny 


