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Nové  vydání  školního  časo-
pisu Pegas je tady! Jak se líbil
šesťákům  adaptační  kurz?
Můžete  si  přečíst  o  Upo-
vídaném  pomeranči  nebo
 rozhovor  s  paní  ředitelkou
a o spoustě dalších...

Milí čtenáři,
vítejte. Máte před sebou
výsledek  práce  žáků
šestých  tříd  a  redakto-
rek ze VII.B.  Příspěvky
jsou  „obalené“   infor-
macemi  o  zdravém
ovoci,  jde  vlastně

o  takový  ovocný
koktejl,  a  představami,
jak  by  se  takové
konkrétní  ovoce  dívalo
na  svět  svýma
pomyslnýma očima. 
Peníze získané z prode-
je  časopisu  si  nene-

cháme, chtěli bychom je
věnovat   útulku  pro
psy.
 
           Vaše redakce
 

Grafická úprava: Matěj Lešek, VIII.C



Adaptační kurz 6. tříd...
Pestré zážitky, které málokdo zažil 

V 8.30 h jsme měli sraz.
Paní  učitelka  vybrala
potvrzení  o  bezinfekč-
nosti  a v 8.53 h nám jel
vlak.  V Tišnově  jsme
přestoupili  a  jeli  až  do
Rožné. 

Tam jsme naložili kufry
do  auta,  nasvačili  jsme
se,  pak  jsme  šli  při-
bližně  7  kilometrů,  až
jsme dorazili do našeho
penzionu  Podmitrov.
Vzali jsme si kufry a šli
jsme  do  pokojů,  kde
jsme  si  vybalili  věci,
a  poté  byl  oběd.  Měli
jsme  polední  klid  půl
hodiny.  Pak  jsme  šli

hrát  seznamovací  hry.
Po  večeři  nás  odvedli
na  kraj  lesa,  začala
noční hra. Chodili jsme
po  jednom  nebo  po
dvou.  Cesta  byla
označená  svíčkami.
Naštěstí  to  byla  krátká
cesta,  která  končila
rozvalinami hradu. Tam
na  nás  čekal  pan  Kůň
(v teniskách,  které  jako
stoleté  nevypadaly).
Řekl  nám,  že  na  tom
hradě vládl, ale špatně.

Pokaždé,  když  přišel
někdo  z jeho  podda-
ných s žádostí o pomoc
nebo  o  radu,  řekl  mu:
„Nech to koňovi!“ A tak
se hradní pán proměnil
v koně a zachráníme ho
jenom tak,  když posta-
víme  hranici  ze  dřeva,

ale nesmíme se při tom
hádat.  My jsme hranici
postavili  a  pan Kůň se
zatím převlékl za krále.
Pak  jsme sešli  dolů do

penzionu  a  šli  jsme
spát.
Ráno  byla  rozcvička,
potom  jsme  hráli  na
špióny,  kurýry  a  padě-
latele.  Byl  oběd
a  polední  klid.  Ve  14
hodin  jsme  nastoupili,
vysvětlovali  nám
šestiboj a začali jsme jej
hrát.  Jenže  u  čtvrté
překážky  se  Honza
pozvracel,  za  další
hodinu  bylo  většině
lidem  špatně.  Večer
hodně  žáků  odjelo  do-
mů a zbytek odjel další
den  autobusem  až  ke
škole.

                                   Julie Schoberová a Radka Sedláčková, VI.B



Anketa pro šesťáky:
Jak  se  ti  líbila  noční
hra?

Katka  Hajnová,  VI.B:
„Trošku mě vyděsilo, že

ten kůň má tenisky.“
Šimon  Stejskal,  VI.B:
„Líbil se mi ten kůň.“
Týna  Reinhardová,
VI.B:  „Nejvíc  se  mi
líbila  spolupráce  při

stavbě pagody.“
Filip  Zadražil,  VI.B:
„Deset z deseti!“
 

                                                                     Ptala se Aneta Fajová, VI.B

Rozhovor s paní ředitelkou 

1)  Paní  ředitelko,  jaký
máte  pocit  ze  začátku
nového školního roku?
Letošní  začátek  školní-
ho  roku  proběhl  po-
měrně  v klidu – všichni
učitelé nastoupili a žáci
se  brzy  uklidnili.   Po-
někud  dramatický  byl
průběh  adaptačního
kurzu  šesťáků,  prová-

zely  jej  totiž  zdravotní
problémy  žáků  i  uči-
telů. Všechny potíže ale
učitelé i žáci zvládli.
2)  Jste  spokojená  s no-
vými  žáky,  kteří  prošli
zkouškami ?
Zkouškami  prošly  dvě
třídy žáků šestých tříd.
Ještě jsem se na šesťáky
ve  výuce  nebyla  podí-

vat,  ale  podle  slov
třídních  učitelů  se  jeví
velice dobře.
3)  Těšila  jste  se  po
prázdninách do školy?
Vzhledem  k tomu,  že
jsem  do  školy  chodila
i během prázdnin, mi to
ani nepřišlo.
Děkujeme za rozhovor.

                                            Martina Dvořáková, Monika Graffová, VI.C

Rozhovor s nejnovějšími na II. stupni

Dobrý den! Na začátku
tohoto  školního  roku
byli  žáci  6.  ročníku  na
adaptačním  kurzu.
A tak jsme pro vás při-
pravili  rozhovor  se
žáky z 6. tříd:
REDAKCE: Děti, vy jste

byli  nedávno  na  adap-
tačním  kurzu.  Co  se
vám tam líbilo?
MARKÉTA  Jelínková:
Asi nejvíce noční hra.
REDAKCE: A co se vám
na noční  hře líbilo nej-

víc?
LUCIE  Ruprechtová:
Byl  tam  takový  sran-
dovní  koník  s tenis-
kami.
REDAKCE:  A kde  jste
byli?



RADKA  Sedláčková:
Byli jsme v lesním pen-
zionu v Podmitrově.
REDAKCE:  Byla  tam
i nějaká zvířátka?
MARKÉTA:  Ano  byl
tam poník,  dva pejsko-

vé, prasátka, kozy a ov-
ce.
REDAKCE: A jaká byla
cesta?
LUCKA:  Cesta  byla
v pohodě,  jeli  jsme  ne-
celou hodinu a jeli jsme

vlakem
Toto  bylo  vše  z našeho
krátkého  rozhovoru.
Velice  děkujeme  za
spolupráci  žákům
6.  ročníku  za
spolupráci.

                        Jaroslava Parisi, Veronika Nádeníčková a Bětka Mádrová, VII.B

Lidé očima ovoce 
Jahoda
(Jsem  bohatá  na  vita-
míny C,  A a B.)
Tady  hezky  svítí  slu-
níčko, jé, farmář, to nás
zase bude zalévat. Proč
má  ten  koš?  Pomoc,
netrhej  mě,  kam mě to
nese?  Kam  mě  to  po-
kládají,  no,  aspoň  tu
nejsem sám. Co je to za
tvory,  kteří  se  na  nás
pořád dívají? Co? Něk-
do mě bere.  Tady je  to
úzké a  kulaté.  Nedávej
mě do pusy!

Jablko
(Jsem  bohaté  na  vi-
tamíny C, D, E, B6, B12
a další.)
Sedím  na  regálu
a  pozoruju  lidi.  Jsou
zvláštní,  pořád  drží
u  ucha  takovou
krabičku. A pořád do ní
něco mluví. Lidí se moc
nebojím, i když nás jedí.
Je  mi  smutno,  jsem  tu
úplně  samotné.
A  najednou  mě
chňapnou  a  hodí  do
vozíku.  Hází  to  se
mnou,  pak  mě  naloží
do  koše  s ovocem.
A  hele,  kámoši.
Povídám si s nimi, když
vtom mě chytnou a dají

na dřevěnou podložku.
Ocitám  se  v jablečném
nebi a tam strávím svůj
druhý život.

                                                          Ondřej Jahoda, Šimon Stejskal, VI.B  



Povídky pro všechny 
Někdy nejsou mé dny ideální...

Jsou dny, které byste ze
svých myšlenek v moz-
ku nejraděj vytrhli jako
list  ze  slohy papírů na
výtvarnou  výchovu.
Někdy  je  to  tak,  že
vstanete  levou  nohou
napřed a pak je všechno
tak,  jak  nechcete.  Po
cestě do školy neděláte
nic  jiného,  než  vážete
tkaničku. A potom vám
vždy před nosem zhas-
ne  semafor.  Přijdete
pozdě  do  školy  a  ne-
najdete nejlepší  výmlu-
vu,  než  že  se  vám
porouchal budík. Pak se
začnou  všichni  smát
a vy se cítíte trapně. 

Třináctiletý  Petr  kráčí
hrdě  do  školy.  Má  na
sobě úplně nové tričko,
které  nikdo  z kluků  ve
škole nemá a všichni by
ho chtěli. Za pár minut

se  Petr  podívá  na
hodinky  a  je  za  pět
minut  osm.  Školu  má
ještě  pěkný  kus.  Petr
začne  utíkat  jako
o život. Najednou se za-
táhne  obloha  a  začne
strááášně  pršet. Petrovi
je to jedno, hlavně, aby
přišel  včas.  PLÁC!!!
Petr  se  rozplácne  na
chodník jak dlouhý, tak
široký.  Nové  triko  je
celé zablácené a kalhoty
roztržené.
„NO  BEZVA!!!"  řekl  si
Petr  v duchu.
Je  7.59  h  a  Petr  stále
nedorazil do školy. Celý
zablácený  dorazil  do
třídy. Ale stihl to. Dělal
všechno,  co  mohl.
Všichni  si  na  něj
ukazovali.  Do  třídy
dorazil  zbrklý  učitel
Klova. Říkají mu kokta,
protože koktá. „P-Petře,

c-co  se  t-ti  st-talo?"
otočil  se  na  něj  nepří-
jemný  chemikář.  „Já-
já,“  Petr  byl  v nesná-
zích.  „On  se  rád  válí
venku,  pančeli!“  řekl
Hubert,  kterého  Petr
nesnášel. Petr zažil den
plný  poměšků.  Potom,
co  dorazil  domů,
si  vzpomněl,  že  rodiče
dnes  nepřijdou  domů.
Udělal  si  úkoly,  najedl
se a hned  v osm hodin
šel spát. A protože  byl
unavený,  usnul  hned.
Další den byl pro Petra
změnou  a  všichni  se
s  ním  bavili  normálně.
Byl  štěstím  bez  sebe.
Když  si  na  ten  ne-
šťastný den po nějakém
roce  vzpomněl,  jen  se
zasmál. 

TAKŽE VŠECHNO BERTE S NADHLEDEM.

                                                                  Monika Graffová, VI.C



Hruška a mango 

Hruška
(Obsahuji  vitamín  C
a vitamín B.)

Utrhl  mě nějaký divný
tvor,  říkal  si  člověk
a  byl  obrovský.  Jela
jsem velikou krabicí na
kolečkách a přijela jsem
až do Čech.  Hodili  mě
do regálu. Čekala jsem,
co  se  bude  dít.  Kolem
mě  chodili  obři,  jeden
obr  si  mě  vzal  domů
a  jeho  mláďata  říkala,
že mám tvrdou slupku
a  že  jsem  nezralá.
Dospělý  obr  ale říkal
pravý  opak.  Jednoho
dne mi dali vyhřívanou
koupel,  ale  když  jsem
se  umyla,  zbavili  mě
slupky  a  to  byl  můj
konec.  Mláďata  mě
musela sníst.

Miriam Olšáková, VI.C

Jablko 
(Posiluji  srdce,  krevní
oběh atd.)

Jsem  unášený  z  regálu
a někdo mě pokládá do
vozíku.  A  nejsem  tam
sám.  Jsem  dost  dobrý,
proto stojím 25 Kč. Na-
jednou  se  objevím  na
stole a vidím vedle sebe
JABLKO  a  říkám:  „Ja-
bko,  jabko,  hej  hej,  ja-
bko,  jej,  jabko.“  Jablko
odpoví:  „Co  chceš?“
„Hej,  jabko,  vypadáš
ovocně,“  řekl  jsem.  Po
dvaceti  minutách...  Ja-
blko rozkrájeli, blížili se
nebezpečně  ke  mně.
Radši  zavřu  oči,  abych
nic neviděl. Po chvíli se
ocitnu  v  něčím  žalu-
dku.: „Je tady tma!“ ře-
kl jsem. „Héj,  jabko, jsi
tady  taky?“  Ozvalo  se:
„Néé!“
Markéta  Odstrčilová,
VI.C

Banán
(Obsahuji  mimo  jiné
zásadotvorné  látky,
vitamíny C, D, B6,  B12
a  další,  jsem  zdrojem
energie...)
Jedu v autě  v igelitové
tašce.  Náhle  auto  zas-
tavilo.  Zvedají  tašku
a  někam  mě  odnášejí.
Vytahují  mě  z  tašky
a  nakládají  mě  na
kulatou  prohloubenou
věc. Za pár dní po mně
sáhne nějaké dítě a hodí
mě  na  zem.  Přiběhne
křičící žena a odnáší mě
do kuchyně...

Monika Graffová, VI.C

Banán č.2 a jeho příběh
Když  jsem  byl  malý
a  ležel  v  krabici
s ostatními banány, byl
jsem  ještě  zelený.  Jed-
noho  dne  jsem  začínal
žloutnout  a  mí  ka-
marádi také. V tu chvíli
mě  vzala  nějaká  paní
a hodila mě do košíku.
Byl  tam  kartáček  na
zuby,  zubní  pasta,
tužka,  guma,  pouzdro,
prací  prášek,  jablka,
hrušky,  česnek,  mrkev



a plyšový medvídek. Já
jsem  se  skamarádil
s hruškou a celou cestu
k pokladně jsme si  po-
vídali.  Pak  nás  ta  paní
položila na jedoucí  pás
a  my  jsme  jeli  a  jeli.
Potom  jsme  se  ocitli
opět v košíku, paní nás
odvezla k autu, naložila
nás do kufru a jeli jsme.
jakmile  nás  vyložila,
uviděli  jsme  hezký
dům,  na  kterém  bylo
napsáno  číslo  třicet.
Uvnitř  bylo  teplo,  byla
tam  malá  holčička
v  zelených  šatičkách
a se zelenýma očima. Ta
mě hned vzala a usmála
se. Maminka jí řekla, že
jsem plný vitamínů. Tak
mě  holčička  oloupala
a s radostí snědla. 
 
Lucie Tomešková, VI.C

Meloun
(Obsahuji  vitamíny  A,

B,  C,  vápník,  draslík
a další.)

Jsem  umístěný  v  ob-
chodě,  někdo  mě  bere
do tašky, nese mě domů
a  postaví  mě  na  stůl.
Najednou  vidím  vedle
sebe  pomeranč.  Jen  si
tak  spolu  povídáme
a pak vidíme holčičku,
jak  si  bere  na  talíř
pomeranč  a  začíná  ho
jíst...  Jak  to  bude  se
mnou?  Jsem  plný  vi-
tamínů...  Nakonec  mě
holčička  snědla,  aby
byla zdravá.
 

Kateřina  Kroupová,
VI.C

Mango
Jsem  plné  vitamínů.
Obsahuji  například
vitamín  A,  který  je
dobrý  na  zrak,  pak
např. beta-karoten.
Ahoj,  já  jsem  tropické
ovoce  mango,  jsem

umístěné  hned  vedle
pečiva.  Neustále  pozo-
ruji  lidi  a  snažím se  je
pochopit.  No,  abych
řeklo  pravdu,  moc  se
mi  to  nedaří.  Třeba
když se u mě zastavila
holčička  a  zvedla  mě,
začala si se mnou házet
a  pak  mě zas  položila.
To nechápu, když si mě
nechtěla  koupit,  tak
proč  mě  zvedala?  Na-
konec  si  mě  koupila
paní,  která  se  dlouho
rozhodovala mezi mnou
a  jablkem.  Teď  sedím
v míse a nikdo mě nejí,
a  tak  pomalu  hniju.
Ostatní  ovoce  se  mi
posmívá,  že  skončím
v koši.  Mělo  pravdu,
když  mě  paní  uviděla
a zjistila, že jsem shnilé,
okamžitě  mě  vyhodila.
Ale  všechno  vyhozené
ovoce  je  na  mě  moc
milé.  Proto  jsem  si
konečně  našlo  kama-
rády.
 
Kateřina Hajnová, VI.B



Třídní učitelé 6. ročníků...

Paní učitelka
Weissová - vystihující
slogan:
 Na matiku má nás sice
jen, rozjasní nám ale ce-
lý den. 

Paní učitelka
Kovářová - vystihující
slogan:
Laskavá,  veselá  a  chá-
pavá,  v těláku nám za-
brat dává. 

Paní učitelka
Církvová – vystihující
slogan:
Paní  učitelka  k pohle-
dání,  taková  už  žádná
není. Milá, hodná a má
vždy  dobrou  náladu,
Nenajdu  na  ní  žádnou
vadu.
Kateřina Hajnová, VI.B

Příběh upovídaného pomeranče 

„Jé,  to  je  dnes  krásný
den!“
zvolal pomeranč.
"Hej, jablko, nejsi nějaké
zelené?"
„Hahaha, další vtípek, 
pomeranč má bod,“
zvolá kiwi.
„Další prohra, mě už to 
nebaví,“
řekne jablko.
Už stá prohra.
„Jejda!“
vyleká se jablko.

Pomeranč se přece 
s námi vsadil,
že když stokrát vyhraje 
jakékoliv hry, které 
vybereme,  první vybírá
on.
„A sakra,“
vykřikne pomeranč.
Ruka.
„Né, pusť nás,“
volá celé ovocenstvo,
„vezmi si jen 
pomeranče, toho 
ukecanýho.“

„Héj!“
„No promiň.“
„Co s námi bude?"
zeptá se kiwi.
„To nevím."
No, to je takový vtípek 
na rozesmátí.
„Dáme tu hru?“
„Hahaha,“
směje se ovocenstvo.
„Ale fakt,“
řekl vážně pomeranč...

KONEC  PRVNÍ ČÁSTI

                                                                                             Julie Schoberová, VI.B



Rozhovor se stážisty EDISON
Projekt EDISON na naší škole proběhl ve dnech 29. září až 3. října 2014. Katka 
s Klárou položily mladým stážistům dvě otázky. Tady jsou včetně jejich 
odpovědí:
What do you like/dislike about Brno?
What do you like/dislike about our school and pupils?

Thays (Brazílie): 
I  love  the  people  from
Brno!  I  had  a  wrong
image  about  european
people  being  cold  and
not  communicative!
I was  really  wrong
about  that,  because
I felt  so  welcomed.
You ´re  warm  and  hel-
pfull and the country is
made  of  people,  so
I love  the  Czech
Republic!  I  also  love
and  appreciate  the
architecture of your city
along  with  nature  and
forests.
I couldn´t  have chosen
a better country!

I  think  these  are  the
smartest  students
of  Brno,  seriously.  The
on-ly school that all the
students  knew my lan-
guage, ha ha. The  tea-
chers  are  warm  and
fantastic.  Thank  you

also for so much coffee.
Dana (Rumunsko):
I  like  almost  all  the
things  about  Brno.
Firstly,  the  kindness
of the people, I like that
it is a clean city and the
people are helpfull. The
small  children,  V.  and
VI.  grades  are  very
curious,  they ask ques-
tions  and  they  enjoy
everything.
Older children are a bit
loud  and  they  don´t
seem to be interested in
the presentation. 

But, all in all, I like this
school  very  much,
because  almost  all  the
children  understand
English  and  they  can
ask  questions  and
sometimes  we  had
a  very  interesting  con-
versation.  The  teachers
are very helpfull and it
is good that they helped

us  in  every  class,
because  sometimes  we
really  needed  their
help.

Ivan (Bulharsko):
I  like  the  architecture,
the atmosphere, but it´s
a little bit quiet for me.
I  like  the  party!  I  like
the  public
transportation.  It ´s
accurate  and  well
organised.  Also,  there
are  lots  of  nice  parks
and  historical  build-
ings.  I  don´t  like  that
the  shops  close  early
and  don´t  work  at  the
weekends. 
I  like  that  you  talk
English really well and
take  care  of  us,  but
there  are  some  classes
that didn´t behave well
and the timetable wasn
´t really well organized.

Pegah (z Íránu):



I  like  that  most  of  this
school´s  students  are
interested  in  sports.
Some of them  some art
work, too. But the thing
that I  really didn´t like
was  that  some  of  the
children  were  talking
and talking.I have been
very sick this week. Just
some  of  the  children
can pay more attention
to other people. 
But  I  really  enjoyed so
me  of  my  classes.  The
children  were  very
good in English.

Crystal (Čína):
I like the people and the
food in Brno.
All  of  you  are  very
active.  I  like  you  very
much.

Just  some  of  the  stu-
dents sometimes do not
pay  attention  in  the
classroom.
In  general,  I  like  this
school and people very
much.

Intan (Indonésie):
I  like   all  things  about
Brno. I like  it  because
everybody  uses  public
transportation  here.
People  can  walk  eve-
rywhere, so there´s  no
traffic  jam.  I  feel  safe
walking  in  the  middle
of  the  night  here,  be-
cause there is low crime
in the city. 
I really like this school,
I  love  it  because  the
children are very smart
and speak English well.

So I don´t  have to use
my  body  language.
They  are  talking  much
in  class  but  it  is  not
a  big  problem  because
it is a natural thing for
teenagers.  So  guys
please  stop  chatting  in
the class.  But over  all
it´s good. 

Rania (Egypt):
Everything,  it´s  a  very
magnificent place, I like
your  crocodile,  your
castle, churches…
They  are  smart,  clever
hard  workers.  I  love
them  all.

Kateřina Hajnová, 
Klára Jeglíková, VI.B



Vtipy a vtípky ze školních lavic
Smích je nejdůležitější v životě...

Telefonát do školy: „Dob-
rý  den,  pane  učiteli.
Omluvte  prosím  dnes
Honzu z vyučování. Ne-
může  přijít  do  školy,
velmi  prochladl.“
„A  kdo  volá?“  „Můj
otec!“
Paní učitelka se ptá stu-
dentky: „Anetko, ten ú-
kol  jsi  dělala  s někým,

nebo sama?“ Studentka
odpoví:  „Ne,  to  dělal
tatínek.“  Paní  učitelka:
„A  proč?“  Studentka:
„Protože  maminka  ne-
měla čas.“
Přijde Pepíček ze školy
a říká  mamince:  „Dnes
jsem  se  jediný  při-
hlásil.“ „No to je pěkné
a na co se paní učitelka

ptala?“  „Kdo  rozbil  o-
kno na chodbě!“
Ve  tři  hodiny  v noci
zazvoní  profesorovi  te-
lefon, ozve se tichý hlas:
„Probudil  jsem  tě?“
„Hmm, ano…“ „Tak to
je  dobře,  protože  já  se
ještě učím!“

Markéta Jelínková, VI.B

Soutěž o nejvíce úsměvů  

Soutěž  o  nejvíce  úsmě-
vů
O  přestávce  jsme  jed-
noho  dne  vyrazily  do
tříd.   Sledovaly   jsme,
kdo se usmívá či směje,
a kdo ne.

VII. A - 8 úsměvů
VI.C – 7 úsměvů
IX.A - 6 úsměvů
IX.B – 6 úsměvů
VIII.A – 5 úsměvů
VI.B – 5 úsměvů
VIII.C – 5 úsměvů
VIII.B – 4 úsměvy
VII.C – 4 úsměvy

VI.A – 3 úsměvy
VII.B – 2 úsměvy
IX.C – 0 úsměvů

Vyhrála VII.A!
Blahopřejeme 
k úsměvům!     

Viktorie Knapová, 
Alice Trnková, VI.C



Jací  jsou  letošní
šesťáci, 
kteří připravovali  pod-
zimní  číslo  našeho
časopisu?
                              
Šestky, šestky, šestky,
zlobivé  jsou  všecky.
I  když  někdy ne,  je  to
nemožné. 

Škola  je  i  baví,  ale
jenom někdy. A když je
nebaví,  tak  se  pak
hádají. Matika nám jde,
jenom ale ve škole.

Julie Schoberová, 
Radka Sedláčková, 
VI.B


