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Nové logo časopisu vytvořili Ondřej Nečas, Jiří Meloun a Roman Kopecký z 6. D.

Valentýnský ples
Dne 7. února 2019 se už podvanácté konal Valentýnský ples.
Celým večerem nás provázeli Esťa
Láníková a Jakub Žáček. K tanci
hrála kapela Nota bene band.
Na úvod vystoupili žáci 9. tříd
s úžasným a dechberoucím předtančením, které s nimi připravila
paní učitelka Skotáková. Proběhlo
také jejich pasování do řad absolventů základní školy. O kulturní
program se postarala naše bývalá
spolužačka Katka Havlíčková se
svým tanečním partnerem, kteří
předvedli ukázky společenských
tanců, dále skupina Bodyrockers
a žáci 2. stupně s módní přehlídkou
na téma Povolání.
Součástí plesu byla i bohatá
tombola. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří do ní přispěli.
Ples se velmi vydařil a my
děkujeme paní učitelce Křivinkové,
Skotákové a panu učiteli Nymburskému za jeho organizaci.
9. C a 9. D



Zprávy z žákovského parlamentu
I v novém kalendářním roce
2019 čeká členy žákovského parlamentu na Sušilce mnoho práce, akcí
a zajímavých setkání.
První povinností v novém roce
bylo uspořádat módní přehlídku
na tradičním valentýnském plese.
Zatímco loni se přehlídka nesla
v duchu módy první republiky, letos
se účastníci oblékli na téma povolání. Mohli jsme tak vidět žáky z 6. - 9.
ročníku, kteří vystoupili v hasičských



uniformách a v baletním kostýmu,
dále bylo možné obdivovat vojáky
se zbraněmi, zpěvačku i manažery
a paparazzi, fotbalisty a popelářky,
kadeřnici i se zákazníkem, zdravotníky a nakonec bezdomovce.
Všem modelkám a modelům
děkujeme, přehlídku moderovala
děvčata z 9. D. Podrobnější informace a fotografie jsou k nahlédnutí
v naší kronice.
Žákovský parlament Sušilka

Sportovní odpoledne v družině
Čtvrteční odpoledne 29. listopadu jsme trávili společně v tělocvičně naší budovy. Uspořádali jsme
si sportovní odpoledne. Program
probíhal ve dvou tělocvičnách. Děti
měly připraveny kartičky, na kterých
byly napsány disciplíny, jež postupně
plnily. Mohly si tedy vyzkoušet jízdu

Zdobení
vánočního
stromečku

na šlapadle, zahrát si florbal či fotbal, různé přeskoky a další pohybové
dovednosti.
S organizací na jednotlivých stanovištích nám pomáhaly studentky
SPgŠ. Unavení, vysportovaní, ale
spokojení jsme se vraceli do družiny,
kde jsme se krásně zrelaxovali.

Čtvrteční odpoledne 6.
prosince jsme se s družinou
vydali na náměstí zdobit
vánoční stromeček. Od
pátku zde probíhal tradiční
„Vánoční jarmark“.
Zdobení vánoční stromečku je každoroční akcí
školní družiny. Děti se
podílejí na výrobě ozdob
a následném zdobení stromečku.

Vánoční dílny
Ve čtvrtek 13. prosince jsme si
v družině společně se studentkami SPgŠ uspořádali vánoční dílny.
Děti měly možnost vyrobit si ozdoby na stromeček, vánoční přáníčka

různého druhu či vytvořit si svícen.
V každém oddělení družiny byla pro
děti nachystaná jiná výrobní aktivita.
Celé odpoledne podtrhovala atmosféru melodie z vánočních písní.

Soutěž v lovu rybiček
V týdnu od 14. – 17. ledna pořádalo 7. oddělení soutěž v lovení rybiček. Do soutěže se zapojily děti ze
všech oddělení družiny. Soutěžilo
se na čas, ale i na počet vylovených
rybiček. Soutěž byla odstupňovaná
dle věku dětí. Až do posledního dne
se čekalo, kdo z dětí bude patřit mezi
nejlepší rybáře.

Nakonec si ceny odnesla Barbora Krušinová, Vojtěch Štumpa, Eliška Boháčová a Natálie Krištofičová.
Na ostatní účastníky soutěže čekala
cena útěchy v podobě sladké odměny. Rybaření jsme si moc užívali a
s napětím očekávali výsledky. Někdy
je fajn si i v zimě zarybařit a nezmrznout.

Filmové odpoledne
V úterý 22. ledna jsme si ve školní družině uspořádali filmové představení. Jedna z tříd se nám proměnila na kinosál a samozřejmě, že nemohl
chybět ani oblíbený popcorn jako doplněk k filmové atmosféře. A copak se
promítalo na filmovém plátně? Animovaná pohádka Pračlověk. Užili jsme si
krásnou a uvolněnou atmosféru v pohodlí naší školy.



Valentýnské dílny
Čtvrteční odpoledne 7. února
jsme v družině slavili svátek svatého Valentýna. Jedná se o svátek
zamilovaných, kdy si dáváme různé
dárečky pro potěšení toho druhého.
Oslava probíhala právě formou výro-

Karneval na ledě
by dárečků. Děti si tvořily přáníčka
s věnováním, srdíčka na pověšení,
svíčky a další drobnosti. Tvořili jsme
s láskou a nadšením pro toho, komu
byl dáreček určen. Protože lásky
není nikdy dost!
Ve čtvrtek 21. února jsme si se
zúčastnili akce Karneval na ledě.
Akce probíhala na místním zimním
stadionu. Pro děti bylo nachystáno

Vítání zimy
První zimní den a vánoční čas
přivítali žáci 4. C a 4. D trochu
netradičně. Tentokrát se rozhodli
neslavit konec kalendářního roku ve
třídě, ale v okolní přírodě a na školní
zahradě.
Svůj program zahájili procházkou do přírody v okolí školy a
zámku. Na krátkou výpravu nešli
s prázdnou – měli přichystáno
spoustu krmení pro lesní zvířata,
zejména pak drobné ptactvo. Vždyť
i zvířátka si zaslouží nějakou vánoční nadílku.
Během procházky také žáci
plnili úkoly, které měly ověřit jejich
znalosti z přírodovědy a vlastivědy,
jež doposud nabyli v těchto předmě-



mnoho her a soutěží. Byla možnost
i volného bruslení a odměnou po
splnění úkolů byl pro děti připraven
balíček s překvapením.

Beseda o myslivosti ve 3. E
tech. A vedli si opravdu dobře, jak se
ukázalo při závěrečném hodnocení
jejich úkolů.
Nejpříjemnější část dne čekala na žáky na naší školní zahradě,
kde byl pro ně připravený horký
vánoční punč, napečené cukroví
a další dobroty. Bylo pro nás velkým
potěšením, že nás na zahradu přišla pozdravit i bývalá paní učitelka
Jarka Nezvedová, které vděčíme za
to, že můžeme trávit chvíle výuky
na školním pozemku. I zahrada si
zasloužila vánoční výzdobu, proto
jsme na ní nazdobili vánoční stromeček a na ovocné stromy umístili
krmítka pro ptáčky, které jsme hned
naplnili dobrůtkami.
Čtvrťáci

18. 1. proběhla v naší třídě beseda o myslivosti s panem Hasoněm a
jeho loveckým psem Bellou. V průběhu besedy jsme se seznámili se zvěří,
která obývá naše lesy. Podívali jsme
se na některá vypreparovaná zvířata
i mysliveckou zbraň. Povídali jsme
si o ochraně přírody i o tom, čím
můžeme přírodě pomoci či uškodit.
Nejvíce nás však zaujal lovecký pes.
Všechny nás velice překvapilo, že

nejen my, žáci 3. E, se musíme učit,
ale že i lovecký pes toho má mnoho
na naučení.
Že nás čekají sice pololetní a zá
věrečné práce, ale že lovecký pes
musí projít také zkouškami, a to velice složitými. A že i lovečtí psi mají
své „žákovské knížky“, ve kterých
jsou hodnoceni. Přeci jenom, být
loveckým psem není asi žádná psina
a jsme rádi, že jsme žáci.

Páťáci navštívili muzeum
Ve středu 27. února navštívila třída 5. C v rámci výuky vlastivědy boskovické muzeum. Paní lektorka měla pro žáky připravený program o pravěku.
Průběh akce popsal žák Martin Filip:
Včera jsme navštívili muzeum v Boskovicích. Mohli jsme
si tam vyzkoušet šití,
kovotepectví,
mletí
obilí, rozlišování obilovin, výrobu keramiky
a archeologii. Také pro
nás nachystali pravěkou kuchyni, ve které
jsme mohli ochutnat
sušené plody. Mně
se nejvíce líbilo mletí
obilí na žernovu. Zjistil jsem, že jedno kilo
mouky se vyrábělo 1 a
půl hodiny!
V muzeu se mi moc
líbilo a doufám, že tam
se školou půjdeme ještě
jednou.

3. třídy ve VIDA science park Brno Justýnka a jednorožec
25. 1. 2019 jsme se rozjeli do vedením jsme si tu vyzkoušeli, jaké
– beseda v knihovně tříd 3. D a 3. E
Vida science parku Brno. V průbě- vlastnosti mají věci a látky, které
hu dne jsme zhlédli science show,
ve které byl program věnován 200.
výročí vynálezu bicyklu. V této show
jsme poznávali fyzikální principy jízdy na kole a s úžasem a otevřenými
pusami dokořán sledovali tuto show.
Dále jsme využili laboratoří, ve kterých jsme absolvovali výukový program Alchymisté. Pod odborným

Marek Reiner, 5. D: Budovy

denně používáme. Zkusili jsme si na
vlastní kůži přeměnu skupenství některých látek. Zbytek času jsme věnovali prozkoumávání interaktivních
exponátů, na kterých jsme zjišťovali,
jak funguje svět kolem nás.
V parku se nám velice líbilo a
doufáme, že se tam brzy zase podíváme.

Jako správní čtenáři jsme navštívili městskou knihovnu. Absolvovali
jsme besedu o knížce Justýnka a jednorožec, kterou si pro nás připravily
pracovnice městské knihovny v Bos-

kovicích.
Během besedy jsme museli zapojit svoji představivost, popustit uzdu
fantazii a ověřili jsme si, jak jsme na
tom s naší slovní zásobou.

Lyžařský výcvik 3. D a 3. E

Od 5. – 7. února jsme se zúčastnili lyžařského výcviku, který probíhal v Olešnici. Našimi instruktory
byli studenti a učitelé ze Střední
pedagogické školy v Boskovicích.
Všichni byli moc fajn a měli s námi
svatou trpělivost. Samozřejmě jim i
nám někdy nebylo do smíchu, třeba ve chvílích, když nás zrovna ty
prkýnka na nohách moc neposlouchaly, nebo když jsme se zakousli
do našich zmrzlých svačin. Ale po
třech dnech jsme všichni měli úžasný pocit z toho, že jsme tuto výzvu
zvládli! Mnoho z nás přesvědčilo
rodiče v pokračování našich nabytých zkušeností a jezdíme na lyže
dál.
PS: Lyžák byl bomba! Lyžování
ZDAR!

Jakub Martínek, 4. D:
Věstonická venuše



Poezie a próza z per 3. E
Zbyněk a Zbyšek

Zbrklý vnouček, malý klouček

Synek Zbyněk

Dvojčata Zbyněk a Zbyšek
bydlí v Přibyslavi. Mají tam nový
byt. Chodí do třetí třídy, aby nabyli
nové vědomosti. Ve třídě mají nový
nábytek. V tělocviku pobývají venku. Jejich babička bydlí v Bydžově.
Bydžov má mnoho obyvatel. Děda
a babička chovají dobytek. Děda
se stará o býka a kobylu. O zbytek
zvířat se stará babička. Pěstuje také
léčivé bylinky. Děda vyrobil příbytek
pro ptáčky. Zbyněk je bystrý chlapec,
tak s dědou vyrobil nábytek do bytu.
Zbyšek šel s babičkou vysadit strom
babyky. Babička upekla obyčejný
chléb. Zbyněk a Zbyšek jeli v sobotu na výlet do Hrabyně na starobylý
hrad.
Monika

Byla jednou jedna babička
Anička. Bydlela v malé chaloupce
ve městě Přibyslav. Často hlídala
malého vnoučka Zbyňka. Společně
se starali o dobytek, který chovali ve
chlévě. Měli tam býka, kobylu, prasátko a kozu. Někdy také chodili do
lesa na bylinky. Sbírali babyku i pelyněk. Zbyněk byl sice hodný a bystrý
kluk, ale někdy zbrklý. Jednoho dne
nezavřel vrátka od příbytku a prasátko, kobyla i býk utekli na dvorek.
Naštěstí kamarád Zbyšek vzal dlouhé bidlo a dobytek zahnal do příbytku. Tak a všechno dobře dopadlo.
Valérie

V Přibyslavi bydlí Zbyněk,
obyčejný, bystrý synek.
Jako kobylka si skáče v bytě,
na žíněnce, přes nábytek.
jako býk je silný dost,
však si cvičí pro radost.
Martin a maminka

Zbyněk a školní výlet
Ahoj, jmenuji se Zbyněk. Je
mi 9 let. Bydlím v Přibyslavi. Mám
úžasného kamaráda, který se jmenuje Zbyšek. Chodíme do 3. B. Máme
skvělou paní učitelku, která se jmenuje Monika Nováková. Na konci
školního roku jsme jeli na školní
výlet. Napřed jsme jeli do Nového
Bydžova, kde jsme se na náměstí
podívali na přehlídku starých obyčejů z doby založení města. Odtud
jsme se vydali autobusem do Kladrub. V místním hřebčíně jsme viděli
krásné koně a u jedné kobylky právě
narozené hříbě. Po této návštěvě
jsme výlet ukončili a vrátili se domů
do svých příbytků.
Anežka

Co přinesla Běta z lesa
Bylo, nebylo… v malinkém obydlí na kraji lesa bydlela babička Běta.
Obvykle chodila do lesa sbírat léčivé
byliny. Jednou se stalo, že si z lesa
neodnesla jen košíček s býlím, ale i
býčka. Býček se sám toulal po lese a
bylo mu smutno. Babička se ho ujala, hezky se o něj starala a byli z nich
KAMARÁDI. 		
Filip

Pojď žít
Když se den burácí k pláči,
poslouchej ptáky a ne plačky.
Když den je hurikán,
vymysli svůj plán,
fantazie neplaká,
ta se jen rozvívá.
Rozvívá se ke krajům,
až k širokým propadům,
co nemá konce,
dokud nezazvoníme zvoncem.
To pro nás neplatí,
ptáci nás odnáší do tepla,
kde řeka protéká.
Protéká loukami
a pralesy, co jedou dál.
Nezapomeň na to,
co prožiješ tento život.
Tak pojď žít!
Martin Kassai, 5. D



Zbyněk a jeho sen
Zbyněk byl na výstavě všech různých bylin. Pak šel do ZOO a viděl
tam kobylu, býka a tak dále. Pak
šel domů a v trávě zahlédl kobylku
luční. Doma dojedl poslední zbytek
dortu. A potom šel nabýt zkušenosti z časopisu o bydlení. Má rád svůj
byt. Baví ho stavby, domy, solitéry
a nábytek. Zbyněk je bystrý kluk
a chce být architekt. Tahle práce se
nikdy nestane obyčejnou.
Julie

Spolužáci
Zbyněk bydlel v Bydžově a přestěhoval se do Přibyslavi do bytu.
Vedle bytu stojí babyka. V protějších
dveřích bydlí Zbyšek. Chodí spolu
na dobytčí farmu krmit dobytek.
Vedle farmy jsou byliny, trhají je.
Mámy jim z pelyňkových bylin dělají čaj, aby byli zdraví.
Tobiáš

Obyvatel s malým bytem
Žil byl jeden obyvatel, který bydlel
v Přibyslavi. Měl malý byt a vedle něj
příbytek pro dobytek. Do jeho bytu se
vlezlo jen pár kusů nábytku. Ve starém chlívě žil starý býk a kobyla. Obyvatel byl bystrý, a proto dával svému
dobytku jen samé zdravé byliny.
Patrik

O duhovém koníkovi

Byl jeden bystrý koník a ten se
jmenoval Bylinka. Bydlel v kouzelném světě jednorožců. Jako jediný
obyvatel kouzelného světa měl obyčejnou bílou barvu. Ostatní kobylky byly duhové. V kouzelném světě
obýval příbytek nejbystřejší býk, který se jmenoval Přibyslav. Bylinka se
vypravil za kouzelným býkem, aby
ho požádal o pomoc.
Chtěl být také duhový. Když
vešel do bytu, kde přebýval dobytek Přibyslav, uviděl zlatý nábytek.
Býk mu poradil, aby našel babykový list a ten 100krát přežvýkal a šel
spát.
Bylinka udělal vše, co mu býk
poradil. A ráno se probudil a byl
celý duhový. Od té doby se z Bylinky
a Přibyslava stali nejlepší přátelé.
Zoe

X box

Byl jednou jeden král,
co na X boxu pořád hrál.
Jako všechny bystré hlavy,
bydlel v bytě v Přibyslavi.
Jeho skromný příbytek,
neměl žádný nábytek.
Vlastnil býky, kobyly,
sbíral pro ně byliny.
Obývali velkou stáj,
dobytčí tam měli ráj.
Znal zvyky a obyčeje,
dělal hrozné obličeje.

Jak to udělat, aby nás začala
bavit škola…
Byl jeden kluk. Jmenoval se
Zbyněk a jeho mamka se jmenovala Zbyňouška. Bydleli ve městě
Přibyslav. Bylo tak velké město, že
dokonce ani nejmoudřejší matematici nedovedli spočítat, jak moc.
Zbyněk jednou přišel ze školy a
řekl: „Mami, mám úkol.“ A mamka
řekla: „Tak pojď si ho udělat.“ „Ale
mě to nebaví!“ „Tak si zaskákej
jako kobyla. Uvidíš, jak tě to začne
bavit.“
Tak si zaskákal a řekl: „Mami,
chci se učit.“ „Tak pojď!“ …Tak to
Zbyňka začalo bavit. Dostal jedničku z domácího úkolu. Zbyněk se
radoval z jedničky a máma se radovala ze Zbyňka. Konec. Gabriela

O Zbyňkovi a Zbyškovi
Zbyněk a Zbyšek bydlí v Přibyslavi. Bydlí ve stejné bytovce. Zbyškův dědeček bydlí na vesnici a chová
dobytek a Zbyňkův dědeček bydlí ve
městě v panelovém bytě. Zbyňkova i
Zbyškova maminka pěstují bylinky.
Zuzka

Stále bitý Zbyněk
Bylo, nebylo… žil jeden kluk
jménem Zbyněk. Byl obyvatelem Přibyslavi. Ale ve škole ho bili. Tak se
odstěhovali do bytu v Praze. V něm
byl starý nábytek. Vedle tohoto bytu
byl příbytek a tam byl býk a kobyla. Ale za chvíli ho začali zase bít.
Tak se odstěhovali do Kobylis. Stal
se bystrým žákem ve škole. A když
se učili o javorech, dobře věděl, že
jeden druh javoru se jmenuje babyka. 		
Johanka

O býkovi a kobylce

Byl jeden býk a ten bydlel v Přibyslavi. Byla jedna kobylka a ta měla příbytek v Bydžově. Oba měli rádi byliny,
Jmenoval se Bill,
proto se domluvili, že budou bydlet
A věřte mi, vážně žil…
spolu a stali se obyvateli Bíliny.
Tobi s maminkou
Marek

Veselé paničky windsorské
Moje třída 8. C a třída 8. D
jsme jeli společně s paní učitelkou
Kolářovou a Hoškovou do brněnského divadla Radost na komedii
od britského dramatika Williama
Shakespeara Veselé paničky windsorské. Po příchodu do divadla
jsme se usadili pohodlných sedaček
a netrpělivě jsme čekali, až se na
jevišti objeví první herci. Komedie
je o rytíři Janu Falstaffovi, který
se rozhodne získat nějaké peníze
a chce využít dvě manželky bohatých mužů. Avšak ženy jeho záměr
odhalí. Rytíře Falstaffa potrestají
a zesměšní ve windsorském parku.
Po ukončení představení jsme se šli
podívat na brněnské vánoční trhy a

Anthropos
Dne 10. ledna 2019 jsme s třídou 6. E jeli do Brna na dějepisnou
exkurzi do Pavilonu Anthropos. Jeli
jsme tam vlakem a pak jsme přesedli na „šalinu“. Doprovázela nás paní
učitelka Dušilová a paní asistentka
Korcová. Exkurze se nám moc líbila.
Karolína Kovářová: Viděli jsme
tam jeskynní malby, obřího mamuta
a obydlí z kostí. Nejvíce se mi líbil
mamut a venuše.
Denisa Šedová: Celkem mě to
tam bavilo. Byly tam různé kostry -

Den imunity

Jak jistě víte, na naší škole
nasáli vánoční atmosféru. Z náměstí jsme se odebrali zpátky na vlak a funguje Školní parlament. Tento
rok se pravidelně scházíme v nové
vydali se domů.
Veronika Hořavová, 8. C místnosti. Zde přemýšlíme nad zajímavými projekty, kterými bychom
rádi nadchli spolužáky, diskutujeme
o situaci v naší škole a vytváříme
nové příležitosti pro všechny, kteří
V pondělí po jarních prázdni- se chtějí aktivně zapojit do dění ve
nách se třída 9. D vydala do Brna škole.
V minulých měsících jsme
do divadla Radost. Na programu
bylo představení Bylo nás pět. Do dostali pozitivní zpětnou vazbu na
známého Poláčkova příběhu o Pet- Fashion days a Barevné čtvrtky a
ru Bajzovi a jeho kamarádech byly i letos jsme chtěli v tomto duchu
zakomponované nové písně, herci vytvořit podobnou akci. Abychom
byli perfektní, do hry zapojili i pub- přilákali co největší počet zúčastlikum a rozhodně to nebyla žádná něných, vypůjčili jsme si nápad jiné
školy z Brna a za odměnu splněnénuda.
ho zadání určitého dne nabídli imunitu proti zkoušení a testům. Jako
jak zvířat, tak lidí, malby na stěnách vždy nám je velkou podporou pan
i velký mamut uprostřed Anthropo- zástupce Žáček a náš nápad vyhlásit
v každém pololetí jeden Den imunisu.
Daniel Andrlík: Dozvěděli jsme ty podpořil. Děkujeme!
Rozhodli jsme se, že první imuse něco o pravěku, mamutech, neandrtálcích. Potom jsme si mohli vyfo- nitní den vyhlásíme při příležitosti
tit celé muzeum a nakonec si dali Světového dne dětství, který připadá
na adventní čas, tedy čas pohody a
selfie.
Kryštof Šmerda: Mně se nejvíc klidu, čas věnovaný převážně lásce,
líbil mamut v životní velikosti a už toleranci, rozjímání a přátelství.
Světový den dětství je věnován
se těším na další výlet.
Kristýna Nečasová: Mě nejvíce
zaujaly kostry našich předků.
3.D

Divadlo Radost
– Bylo nás pět

dětem. Připadl právě na tento den
- 11. prosince, neboť v roce 1946
byla založena organizace UNICEF
- Dětský fond Organizace spojených
národů, který pomáhá ke zlepšení
životních podmínek dětí po celém
světě.
Kdo 11. prosince do školy přinesl dřevěnou hračku, získal imunitu
proti zkoušení a testům.
Ohlasy:
Ve třídě I. E doneslo 15 žáků
hračku a Den imunity by chtěli
znovu. Ve třídě II. E se akce moc
líbila a chtěli by imunitu před špatnou známkou Ve třídě V. D se žákům Den imunity líbil, a dokonce
se vyhnuli testu s panem učitelem
Oldřichem. Pavel Menšík z VIII. D
byl smutný, že někteří učitelé Den
imunity ignorovali… Ondra Kupsa
z VIII. C si též posmutnil, že musel
psát písemku z němčiny Kika Langrová řekla, že se jí tento den líbil a
učitelé ho dodržovali. Dan Vitouch
ze VII. C se dokonce vyhnul zkoušení a to se mu pochopitelně líbilo.
Joachim Král z VI. C nám řekl, že se
mu tento den moc líbil a že ho učitelé dodržovali a vyhnuli se dokonce
písemce.
Školní parlament

4.D

Workshop o Anně Frankové
Dne 12. prosince 2018 jsme se vé. S postavou Anny jsme se seznáse Čtenářským klubem vydali do mili už dříve v hodinách literatury
Brna na workshop o Anně Franko- při četbě úryvků z jejího světoznámého deníku. V Brně jsme navštívili synagogu, kde jsme se dozvěděli
něco o historii této budovy, o tom,
k čemu v současné době slouží a o
nejvýznamnějších židovských svátcích a tradicích.
Ze synagogy jsme se přesunuli
do Židovského muzea Brno a seznámili se s historií rodiny Franků. Pročítali jsme ve skupinkách ukázky
z dalších deníků z období 2. světové
války, například Josepha Goebbelse nebo Petra Ginze, a dozvídali se
něco o osudech jejich autorů. Na
závěr jsme si mohli psaní deníku
sami vyzkoušet.
9. C a 9. D

5.D



Vánoční besídka 8. C
Naše Vánoční besídka se konala 20. 12. 2018. Hráli jsme Mrazíka. Moc jsme si hraní divadla
užili. V hlavních rolích hráli Filip
Novotný - Ivan, Martina Lukešová
- Nastěnka. V našem podání to byla
spíš komedie, ale dovolím si říct, že
se to všem rodičům líbilo. Hlavně se
jim líbily naše nepovedené scénky.
Moc jsem si ji užila, mám tyhle akce
ráda.
Martina Lukešová, 8. C
Měli jsme připravené i občer-

stvení. Rodičům se připravený program líbil, a tak jsme sklidili obrovský potlesk. Celé vystoupení natáčel
pan učitel Zdeněk Oldřich.
Miriam Bartošová, 8. C
Naplánovali jsme si vánoční
besídku na motivy pohádky Mrazík.
Společně s naší paní učitelkou, která
nám besídku pomohla zorganizovat,
jsme si připravili parodii na známou
pohádku. V hodině výtvarné výchovy jsme si vytvořili kulisy a v hodi-

Recitační soutěž 2. stupně
Dne 25. února 2019 se na naší
škole na Sušilce konala tradiční
recitační soutěž 2. stupně. Letos
se soutěže zúčastnilo dvacet žáků.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích,
mladší kategorie byla pro žáky 6.
– 7. tříd a druhá kategorie zahrnovala žáky 8. a 9. tříd.
Soutěžící si vylosovali číslo, které určovalo jejich pořadí, nikdo si
obvykle nechce vylosovat jedničku.

Recitovala se klasická poezie, jako
třeba Erbenova Polednice nebo
báseň Jaroslava Seiferta, většinou
se však jednalo o moderní básně a
současnou prózu. V porotě zasedly
paní učitelky češtinářky a žákyně
Adéla Cecavová (9. C). Po skončení recitace napsali soutěžící na
papírek jméno žáka, který je svým
výkonem nejvíce oslovil, a volila se
i cena diváků.

OKÉNKO METODIKA PREVENCE
Kyberprostor a jeho nebezpečí
Internet. Mnoho o něm bylo
napsáno. Když ale položím otázku,
co to vlastně internet je, málokdo
jej dokáže přesně popsat. Málokdo
si uvědomí, že internet není jen Facebook, Google, YouTube nebo Wikipedie, ale nalezneme jej v podobě
mnoha dalších aplikací, které nejsou
součástí takových zařízení, jako je
osobní počítač, notebook, tablet
nebo chytrý mobilní telefon. Na
internet dnes již běžně připojujeme
chytré televizory, chytré hodinky,
dětské chůvičky, pračky, lednice,
vozidla nebo vysavače… Společně
s velice rozsáhlou a složitou infrastrukturou počítačových sítí, s miliardami zařízení do nich zapojených
a nespočtem různých aplikací a
dat v nich uložených dohromady
tvoří „Kyberprostor“ (uvádí se, že
v kyberprostoru se aktivně pohybuje
3,5 miliardy lidí a např. na Facebooku je více jak 2 miliardy uživatelů…).
Tímto se vedle našeho reálného života vytvořil paralelní virtuální svět.
Zkusme internetový svět chápat
jako svět, kde se pohybujeme jako



v reálném světě, kde po sobě zanecháváme stopy, které jsou vytvořeny
našimi činnostmi. Ty stopy vytváříme i v internetovém světě formou
zanecháním různých dat, dokumentů, obrázků, fotografií, videí
nebo filmů. Přirovnám-li reálný svět
k domu, tak dům si každý zabezpečí
kvalitním zámkem. Uživatel internetu však často svoje „stopy“ ve
virtuálním světě zabezpečuje nekvalitním heslem. Díky tomu je možné
o uživateli internetu nashromáždit pěknou řádku informací, které
mohou být jakýmkoli způsobem
zneužity. Myslíte si, že informace,
které s takovou radostí sdělujete na
Facebook, Instagram, Twitter……
jsou nezneužitelné? Myslíte si, že
zabezpečení dat chabým heslem je
nezneužitelné? Myslíte si, že neexistují úniky z databází hesel???????
Chraňte a braňte svoji osobnost
také tím, že pořádně uvážíte, co
chcete světu sdělit.
(Před Facebookem, že jsem idiot, věděli jen rodiče a sousedé. Po
spuštění Facebooku to ví každej.

Úkryt v ZOO
nách českého jazyka pilně zkoušeli.
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se na
naše vystoupení přišli podívat rodiče. Velkou většinu z nás popadla
tréma. Po představení jsme si společně zazpívali koledu. Na ukončení
nám paní učitelka vytvořila krátkou
prezentaci s našimi společnými
fotkami. Vystoupení sklidilo velký
úspěch a rodiče nás odměnili velkým potleskem.
Veronika Hořavová, 8. C

K příležitosti Mezinárodního
dne holocaustu se ve středu 30. 1.
vydaly 8. a 9. ročníky do kina na
film Úkryt v ZOO. Film, jenž se
částečně natáčel na pražském Výstavišti, vypráví skutečný příběh ředitele varšavské zoologické zahrady a
jeho ženy, kteří po vybombardování
ZOO využili zájmu nacistů o zvířata
a zachránili tak přes 300 Židů.

Výsledky
Kategorie 6. – 7. ročník:
1. místo Simona Murínová (7. D)
2. místo Hana Jakubcová (6. C)
3. místo Tomáš Pokorný (7. D)

Na toto téma byla natočena
spousta filmů, Úkryt v ZOO patří
rozhodně mezi ty povedené.

Kategorie 8. – 9. ročník
1. místo Ester Láníková (9. C)
2. místo Natálie Přibylová (8. C)
3. místo Adam Crha (8. D)
Absolutní vítěz – cena diváků:
Natálie Přibylová z 8. C
Všech dvacet soutěžících předvedlo skvělý výkon, na soutěž se pilně připravovali a všichni si zaslouží
velký obdiv. Ceny pro výherce a
diplomy zaplatilo Sdružení rodičů.
Děkujeme paním učitelkám, dětem
a rodičům za podporu a pomoc.
Mgr. Kateřina Kolářová

Drátenictví

Dne 7. února jsme šli v hodině
výchovy k občanství se třídou 8. C
do muzea na výstavu drátenictví.
Paní průvodkyně byla ochotná nám
o ní i něco povědět. Řekla nám, že
výstava je vypůjčená ze Slovenska a
chtějí ji zapsat do světového dědictví
UNESCO. Pokud se jim to povede,
tak návštěva takového muzea bude
stát mnohem víc peněz než je toto
naše roční předplatné. Práce dráteníků byla náročná a špatně placená.
Často za něj dostali jenom jídlo, pití
a nocleh. V první místnosti jsme
mohli vidět výrobky, které byly dříve
používány v domácnostech, hlavně
věci do kuchyně nebo pasti na myši.
V dalších místnostech se nacházelo moderní umění, jako například
Pinocchio, Medvídek Pú, Démon
závislosti a další. Výstava byla zajímavá, určitě ji doporučujeme.
Mája Lukešová
a Miriam Bartošová, 8. C

