


Soutěž o nejhezčí logo

Milí čtenáři,
Jak jistě víte, vyhlásili jsme 
soutěž o logo našeho 
školního časopisu. 
Zareagovala spousta našich 
úžasných spolužaček            
a spolužáků, některá loga 
byla skvělá, některá docela 
pěkná. Bylo těžké určit, 
který návrh umístit na čelní 
stranu, lámali jsme si hlavu   
a nakonec jsme se rozhodli 
takto: Na titulní straně je 
„veselé“ logo, které navrhla 
Veronika Topolářová, IX.C, 
další návrhy jsme rozhodli 
zařadit do časopisu také, 
budou vás provázet po celou 
dobu Vašeho čtení či 
listování časopisem, je to 
něco jako překvapení na 
několika dalších stranách.

Kromě Veroniky 
Topolářové jsou tedy 
autorkami i Jana 
Šenkyříková, VI.B, Adéla 
Šebková a Kristýna 
Nováková, obě ze VI.A, 
Tomáš Nguyen, VI.A            
a Tadeáš Veverka, VI.A.

Každý autor loga, 
vytištěného v časopise, si 
přišel pro sladkou odměnu 
k paní učitelce H.Církvové.

                     Vaše redakce

Žákovská rada

Milí žáci a učitelé,
dovolte, abychom se 
představili.
Jsme nově zvolená Žákovská
rada a na tomto místě Vás 
budeme seznamovat              
s výsledky našich schůzek     
a jednání, novinkami          
ze školy i zážitky z akcí ŽR.

První zápis je           
ze schůzky, která se konala   
20. 11. 2013 a které se 
zúčastnilo 21 zástupců tříd  
2. stupně.
Probíraly se tyto body:

1. Brno bez hranic – 
návštěva stacionáře 
Kociánka, vymýšlení 
programu (co budeme
společně s obyvateli 
Kociánky vyrábět)

2. Jarmark – 
vystoupení (každá 
třída by si měla 
vymyslet nějaké 
vystoupení na 
představení v rámci 
Vánočního jarmarku) 

3. Vyhodnocení návrhů 
na reklamu 
Vánočního jarmarku –
vítězem se stala IX.C

 Návštěva stacionáře
Kociánka

Členové ŽR naší 
školy navštívili stacionář 
Kociánka dne 25. 11. 2013.
Tyto návštěvy se konají 
pravidelně a chodí tam i žáci 
z ostatních brněnských škol.
Na Kociánce žije více než 
300 handicapovaných lidí, 
kteří se mimo školní výuku 

či práci snaží naučit zvládat 
svoje postižení s různými 
pomůckami, např.                 
s vozíčkem. 
Nejdříve nás provedli zdejší 
malou zoo, kde chovají dva 
koně – Matěje a Leška -    
pro hipoterapii (léčebné 
ježdění na koni, kde se 
využívá přirozený pohyb 
zvířete), kozy, strašilky         
a nenažrané prase, které 
jednomu z nás sežralo          
z batohu čokoládu. Asi mu 
Milka moc chutnala a dodala
energii, zbyl jen obal a prase 
rychle pelášející pryč.
Raději jsme zvířata opustili  
a šli jsme za těmi, kteří nás 
pozvali.
Po počáteční seznamovací 
hře jsme se šesti zástupci      
z Kociánky začali vyrábět 
vánoční výrobky – ozdoby 
na stromek ze slaného těsta, 
papírové řetězy a také jsme 
navlékali korálky. 
Návštěvu jsme zakončili 
společnou hrou Boccia (něco
na způsob petangu), ve které 
jsme vyhráli 6:0.
Na rozloučenou jsme dostali 
dva dresy a tři plakáty 
Komety Brno a jako 
pozornost pro každého 
malou sladkost (prase už nic 
nedostalo, to si ukradlo 
vlastní) a medaili Brno bez 
hranic.



Děkujeme za 
pozornost a pokud máte 
nějaké problémy či dotazy 
týkající se naší školy, 
obraťte se na členy ŽR nebo 
na zástupce z vaší třídy.
Další schůzka Žákovské 
rady se uskuteční ve středu 
15.1. 2014 v 7.20 v klubu.
Zveme také žákyně a žáky  
4. a 5. tříd.

Ladislav Řezáč
a Matěj Lešek

Poezie

Anděli

Anděli, lásko mého života,

zůstaň stát v tom slunci,

které ti vytváří nad hlavou
svatozář,

a nechej mě hltat každičkou
část tvého těla.

                                              
Iveta Prucková, VIII.A

Osud 

Ve větru stát a tiše
vzpomínat

a jen tak zašeptat:

,, Já mám tě moc ráda 

a pár užitečných rad

chtěla bych ti ještě dát,

než skoncujeme…‘‘

A tak tu stojím,

slzy na tváři,

vítr mi z nich cesty vytváří.

Cesty, co nikam nevedou

 a přesto mají smysl…

To jsou ta tvá poslední
slova,

já opakuju je zas a znova.

Jako každý den, 

vždyť právě tys byl ten,

koho jsem nechtěla opustit,

ale osud je zlý, nedá
dopustit,

aby nebylo po jeho.

                                              
Iveta Prucková, VIII.A

Já a ty

Dvoje oči, jedna ústa,

světlá, tmavá, bez tebe
pustá.

pod oblohou sedím,

koukám na nebe,

na tváři mám hvězdy

a v očích jen tebe.

V očích mých slzy skrývám,

na tebe se smutně dívám,

když mě nemiluješ, jdu dál,

celou noc propláču

a v srdci mám žal.

nemiluješ mě, nejsi sám…
Katka Nedomová, VIII.A

Možná se vám také už
stalo…

Možná se vám také 
už stalo, že jste čekali na 
zastávce a po půl hodině jste
si všimli, že je přesunutá. Já 
jsem na jedné takové stála,   
a ne sama. Bylo nás asi pět 
cestujících. 
Stáli jsme tam asi deset 
minut a já jsem si začínala 
všímat, že ostatní kolem mě 
jsou už nervózní, nevrlí        
a začínají zuřivě pochodovat
a volat do práce, že tramvaj 
nejede a že budou mít 
zpoždění.

Jiní zase jen tak stáli             
a nevěděli, co si o tom mají 
myslet. V této skupině jsem 
byla i já. Čekala jsem, byla 
mi zima, věděla jsem, že 
přijdu pozdě do školy, kde 
hned první hodinu píšu test. 
Ale v tu chvíli mi to bylo 
jedno.

Všichni kolem mě se začali 
třást zimou, jedna paní 
dokonce skákala. Ale stále 
jsme čekali. 

Až náhle jeden pán zařval, 
že na téhle zastávce stojíme 
úplně zbytečně, protože je 
výluka. Museli jsme se 
přesunout na jinou zastávku,
která byla mimochodem       
o dva bloky dále.

Někteří cestující nadávali, 
jiní se smáli. Já jsem byla 



ráda, že už konečně jedu 
v tramvaji.

A jaké z toho plyne 
ponaučení? Číst si pořádně 
jízdní řády. A neignorovat 
dopravní upozornění. 

Jsem ráda, že jsem nakonec 
v pořádku přijela do školy    
a test jsem napsala na 
jedničku.

                                               
Barbora Svorová, IX.A

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

Možná se vám také už stalo, 
že jste si doma nechali školní
učebnici, kterou jste zrovna 
ten den nejvíc potřebovali.  
Mně se to stalo zrovna dnes, 
naštěstí nejsem „hlava 
děravá“ a nestává se mi to 
každý den. Jinak by mě asi 
učitelé neměli rádi a mysleli 
by si, co jsem to za 
nepřipraveného žáka. A to já 
určitě nechci. Chci se 
vzdělávat a v životě něco 
dokázat. Dávám si na to větší
pozor a raději si rozvrh         
a  tašku s učením dvakrát 
kontroluju. I když je to 
někdy velmi otravné.
                                               
Anna Valová, IX.A

Dívka

„Tak jak dopadlo 
vysvědčení?“ ptá se máma 
hned u dveří.

„Dobrý, jen ta chemie za 

tři,“ odpovím, potom se po 
schodech došourám do 
pokoje a znovu se ponořím 
do svého vnitřního světa, 
vybudovaného díky mé 
fantazii. Konečně se mi něco
zdá… Jsem na pláži, je tam   
i Wendy a máma a několik 
surfařů, kteří krotí vlny, 
jakoby pluli na klidné 
hladině. Najednou  se objeví 
černý mrak a bráškův hlas. 
Prosí mě  o pomoc a čím dál 
méně slyšitelně, až není 
slyšet vůbec. Náhle se 
zpovzdálí objeví obrovská 
vlna a přibližuje se mým 
směrem. Pohltí mě. Jsem na 
zlomek sekundy pod vodou, 
je mi zima. Probudím se       
a hrůzou se rozbrečím. 

„Co se děje?“ doběhne do 
pokoje mamka s ustaraným 
výrazem na obličeji a sedne 
si na postel vedle mě.

„Bráška, zdálo se mi        
o něm,“ řeknu a rozbrečím se
ještě víc.

„Lissandro, zlatíčko, to co
bylo, bylo, uklidni se,“ 
uklidňuje mě máma, jako 
bych o tom nevěděla. 

Po obědě se vytratím 
z domu, nasednu na kolo      
a zamířím na hřbitov, který 
je asi jeden a půl kilometru 
daleko od města. Opřu kolo 
o bránu, z batohu vytáhnu 
deset svíček ve tvaru kříže   
a jednu vonnou vínovou 
svíčku — ta vůně byla 
Ardžejova oblíbená —         
a zapálím je. Přehodím přes 
sebe svůj bílý kabát, na zem 
před hrob dám světlou dečku
a sednu si na ni na způsob 
tureckého sedu. Dlaně si 
hřbetem položím na kolena 

tak, aby byly otevřené a aby 
energie volně proudila celým
tělem.

„Ardžeji, jestli zde jsi       
a slyšíš mě, naznač mi to.“ 
Sotva to dořeknu, zvedne se 
prudký vítr.

„Nic necítím,“ zakřičím, 
abych si byla jistá, že ten vítr
nebyl jen náhoda. Vtom se 
zvedne ještě prudší vítr, 
takže sfoukne všechny 
svíčky, a těsně přede mnou 
udeří do země blesk. Leknu 
se a otevřu oči. Nad hrobem 
se vznáší světlavá záře, která
se zvětšuje a tvaruje, zvednu 
se, energie stále proudí         
v mém těle.

„Ardžeji? Jsi to ty?“ 
zašeptám nejistě, světlavá 
záře se mezitím vytvarovala  
do podoby devítiletého 
dítěte.

„Ardžeji?“ Znovu nejistě 
zašeptám, vtom si 
uvědomím, že své jméno 
nenáviděl.

„Bráško?“ opravím se. 
Postava dítěte natáhne ke 
mně ruku, taky ji natáhnu      
a chytnu dětskou ruku. Cítím
příjemné teplo, které vychází
z dětské ruky.

„Stýskalo se mi,“ řeknu, 
ale postava je zticha a začíná
se pomalu rozplývat. 

„Ne! Ardžeji ne!“ křiknu 
na něj, ale to už Ardžej 
zmizel úplně.

Byl to jen sen? Nebo mám
moc bujnou fantazii? A co se

dozvíte příště? 
 

Kristýna Nováková, VI.A



 Vánoční přání

1. Co budete 
potřebovat?

Dva papíry, nůžky, tužku, 
stužku nebo třpytky, jak 
chcete.

2. Postup

Přeložte papír, ustřihněte si  
z druhého papíru pásek. Ten 
nalepte doprostřed 
přeloženého papíru, na 
chvilku přání zavřete.

Nakreslete vánoční obrázek 
(stromeček, sněhuláka, 
hvězdu atd.)

Přiložte to vedle středu 
pásky. A nalepte. Vybarvěte 

a napište přání: Šťastné        
a veselé Vánoce.

A věnujte přání bližním, 
určitě je potěšíte. 

 Kristýna Nováková
a Adéla Šebková, VI.A

Eskymo řezy

Ingredience na těsto:

2 hrnky hladké mouky 
1 hrnek méka 
2 vejce 
půl hrnku moučkového 
cukru 
1 kypřicí prášek 
1 vanilkový cukr 

půl hrnku oleje 
1 lžíce kakaa 

Ingredience na polevu:

půl litru mléka 
2 kokosové pudinky 
1 kelímek zakysané smetany
150g másla 
(moučkový cukr podle 
chuti)

mléčná nebo hořká čokoláda
a tuk na polevu 

Postup:

Mouku, kypřící prášek, 
moučkový i vanilkový cukr 
smícháme s olejem, mlékem
a kakaem. Přidáme dvě 
vejce a promícháme. 
Hotovou směs nalijeme na 
plech a pečeme 30 minut při 
150°C.
Do vyšlehaného másla         
s cukrem dodáme již hotový 
chladný pudink a jeden 
kelímek kysané smetany. 
Promícháme a namažeme na
studený korpus.

Ve vodní lázni rozpustíme 
lžíci ztuženého tuku             
a čokoládu. Smícháme         
a poté potřeme řezy              
a necháme ztuhnout. 

Tereza Kaĺavská, IX.A



Vánoční vtipy

Na Vánoce křičí malý 
Filípek přes celý byt na 
maminku u sporáku: „Mamí,
mamí, stromeček hoří!” 

„Říká se, svítí, a ne hoří,” 
poučí ho matka. 

Chlapeček za chvíli zase 
začne křičet: „Mamí, mamí, 
záclony už také svítí!”

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

„Pane šéf, můžete mi dát 
zítra volno?” ptá se v práci 
pan Urbánek, „Manželka 
chce, abych jí pomohl           
s vánočním úklidem.” 

„Z takového důvodu vám 
přece nebudu dávat volno!” 
rezolutně to odmítne ředitel. 

„Děkuji,” oddechne si 
zaměstnanec. „Věděl jsem, 
že je na vás spolehnutí.”

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

„Můj táta je kutil,” chlubí se 
kamarádům Jenda. „Když 
nám o Vánocích nesvítily 
svíčky na stromečku, začal je
opravovat. A nakonec to 
dopadlo tak, že když je 
zapojil do zásuvky, svíčky 
nic a začal nám svítit taťka!”

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

 „Dal jsem manželce pod 
stromek psa.”

   „A proč psa?”

   „Už se těším, jak mě s ním 
bude posílat večer ven!”

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

 O Vánocích říká maminka 
Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal 
vánoční stromeček.”

   Za chvíli přijde Pepíček     
a povídá: „A svíčky taky?”

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

    Vyhledaly a zapsaly
Kristýna Nováková,
Adéla Šebková, VI.A

 




