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Soutěž ! 
Nakreslete logo školního Pegasu o velikosti okna viz výše. Nejlepší logo bude          
na titulní straně dalšího čísla. 

Svůj "výtvor" odevzdejte paní učitelce Církvové do kabinetu dějepisu ve druhém patře. 
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Adaptační kurz šestých
tříd 

Na adapťáku jsme 
byli VI.A, B a C. Jakmile 
jsme přijeli na místo, uviděli
jsme prasátka a poníka. Pak 
jsme se ubytovali a šli jsme 
na oběd. Jídlo tam bylo 
výborné, ubytování bylo 
taky fajn. A všude kolem 
příroda. Venku jsme hráli 
společenské hry a šifrovací 
hru. Naučili jsme se 
pracovat v daltonských 
hodinách.
Byla tam diskotéka, po které
jsme šli na stezku „hrůzy“. 
Na tuto stezku „hrůzy“ ještě 
dodnes vzpomínají osmáci, 
říkali nám, že je tak nikdo 
nikdy nevystrašil.

Účelem adaptačního 
kursu bylo, aby se všechny 
třídy šestého ročníku 
seznámily.

Martina Czelisová, Viola 
Adamcová, Karolína 
Vašková, VI.C 

Žáci devátých tříd  
a přivítání našich

prvňáčků 
Co se ti první den školy 
líbilo?

Veronika Valová I.C: 
Máme hodnou paní 

učitelku a moc se mi líbilo, 
jak jsme si spolu povídali. 

Filip Lipi, I.B: 
Líbila se mi paní 

učitelka a spolužáci.

Mia Salomia a Markéta 
Sukupová, I.A:

Zpívali jsme písničky
a učili se novou básničku     
a taky se mi moc líbí, jak se 
o nás starají deváťáci.

Na co se ve škole nejvíc 
těšíš?

Veronika Valová, I. C: 
Na domácí úkoly.

Filip Lipi, I. B:
Na matematiku, 

angličtinu a na přestávky. 

Mia Salomia a Markéta 
Sukupová, I.A: 

Na matematiku.

Jak se choval tvůj 
prvňáček?

Anna Jašková, IX.C: 
Trochu se bál, ale jak 

se rozkoukal, byl už 
hovorný a přátelský. 

Filip Řezníček, IX. A: 
Byl netrpělivý a těšil 

se už na nové spolužáky      
a taky se těšil na úkoly. 

Michaela Mrázková, IX.B: 
Nebyly s ní žádné 

problémy, byla moc hodná   
a hlavně se těšila do školy.

Co se ti vybaví z prvního 
dne ve tvé první třídě?

Filip Řezníček, IX. A: 
Pamatuji si na svou 

oranžovou aktovku se 
smajlíkem, která byla větší 
než já. 

Michaela Mrázková, IX.B: 
Na svůj první den si 

už bohužel moc nepamatuji. 

Anna Jašková, IX.C: 
Šla jsem si sednout 

do lavice a zjistila jsem, že 
vedle mě sedí má 
kamarádka. 

Rozhovor s paní učitelkou 
Mgr. Naďou Čagalovou, 
třídní učitelkou I.A: 

Co byste nám o své třídě 
řekla? 

Je to třída bystrých, 
pohodových dětí, které se 
zatím stále těší do školy 
(směje se paní učitelka). 
Popište prosím vaši třídu 
třemi slovy: Šikovní, bystří, 
hodní. 

Anna Valová, Barbora 
Svorová a Anna-Viktorie
Vallová, IX.A  



Autorské básně
   
      Když první ranní paprsky
se začnou třpytit na řece
Konečně ohřejí mi mé 
promrzlé ruce
Kolem mě se prostírá ticho 
všude
Nemá smysl myslet na 
budoucnost, na to, co jednou 
bude
Žijeme přítomností, tím, co 
se teď děje
Sedím na vrbě u řeky
Pozoruju, jak se vycházející 
slunce na mě směje
Paprsky tančící na hladině 
vody
Nikdo z nás přece neví, kde 
jsou do nebe schody
Všude jen oslnivá slunce zář
Jež po chladné noci teď 
ohřívá mou tvář
Poslední hvězda už z nebe 
zmizela
Tohleto kouzlo jsem dosud 
neznala
Minulost byla, nejde vrátit 
zpátky
Přemýšlím, proč je život tak 
krátký
Nemyslím na to, co bylo, je 
nebo se může stát
Chci být jako slunce, na celý
svět se smát
Důvody mám, tak co víc si 
můžu přát

Ten, co podá ti ruku, 
když na dno padneš
Když máš strach, řekne 
neboj, ty to zvládneš
Ten, co ví, jaký jsi 
doopravdy
Který zná tvé dobré stránky  
i tvé vady
Ten, o kom víš, že ti vždycky
bude chtít pomoci

Ať zavoláš ve dne nebo        
o půlnoci
Ten, co za tebe ruku by dal 
do ohně
No, co jednu?! I klidně obě
Ten, co ví, jak ti náladu 
zlepšit
Ten, co ví, jak tvé srdce 
potěšit
Před kýmkoli se tě zastane
Takovej, co tě nikdy 
nezklame
Ten, kdo tě má ze srdce rád
Tak takového můžeš nazvat 
Pravý kamarád
Znám tohoto slova Tajemství
Největší dar světa je pro mě 
přátelství

Sedím sama v trávě
Kolem mě se rozprostírá noc
Proč nejsme spolu, proč nejsi
u mě
Tak chci toho fakt tak moc
Jo, ještě pořád o tom sním
Byl jsi pro mě víc, než jsem 
si mohla přát
Čas nejde vrátit zpátky, já 
vím
Doby, kdy ses na mě podíval
a začal ses smát
Kolem mě všude tma, do očí 
se derou slzy
Jak jsi mohl dovolit, aby to 
skončilo takhle brzy?!
První slza po tváři začíná tát
Nechápu, že se může noc 
takhle vléct
Už jen vzpomínky před 
očima se míhají
Pozoruju hvězdy, jak z nebe 
padají
Stalo se něco, co nejde vrátit 
zpátky
Z našeho snu zbyly jenom 
hádky
Možná před námi byla 
společná cesta, jež jsme 

neviděli
Myslím, že je škoda, že jsme
všecko jen tak zahodili
Před očima mám, jak nechal 
jsi mě samotnou
Sedím tu teď obklopená 
temnotou
Sama na celým světě
Je Konec, tolik síly v jedné 
větě

Všechno listí se už   
do různých barev zbarvilo
Léto už se dávno nám 
ztratilo
Dny se krátí
Noci jsou chladnější
Teplo se teď dlouho nevrátí
Lesy jsou teď mnohem 
pestřejší
Na zemi se válí listí 
popadané ze stromů
Začíná mi být zima, měla 
bych se vrátit domů
Pozoruji změny, co se kolem 
dějí
Jak se listy za jemného 
vánku chvějí
Ježek zalézá pod listy spát
Je spousta otázek, na které si
přeji odpověď znát
Proč jsou lesy tak kouzelné, 
když barvami hrají?
Jak to, že tolik tajemství       
v sobě mají?
Nikdo neví, jakou moc má 
síla podzimu
Vždyť teprve začal a spousta
lidí už myslí na zimu
Teď je podzim plný krásy

Miluji, když mi sluneční
paprsky přes skoro holé

větve prozáří vlasy.

Barbora Hajnová, VIII.C



Rozhovor s panem
učitelem Mgr. Jakubem

Žákem 
Pane učiteli, co Vás na naší 
škole na první pohled 
upoutalo? 
    Úplně nejdříve mladý 
pedagogický sbor a převaha 
paní učitelek nad pány 
učiteli, ale jinak např. 
vybavení multimediální 
technikou. 
Jaké byly Vaše dojmy z první
vyučovací hodiny? 
     Začínal jsem angličtinou 
na 1. stupni ve třetím 
ročníku. A mé dojmy? Bude 
to náročné :).

Mohl byste nás, žáky           
a žákyně, na začátku 
školního roku nějak 
povzbudit? 

      Mohl, ale vy to určitě 
nepotřebujete!

Klára Horáková 
a Katka Němcová, 
IX.C

Rozhovor s dětmi
z 1. a 2. třídy.

Pojednává o tom, jak se
jim líbil první měsíc

ve škole.

Náš školní štáb se 
vydal na 1. stupeň za dětmi 
z první a druhé třídy, a to za 
Ettinkem a Miládkou. Náš 
štáb byl z odpovědí nadšený,
vždyť posuďte sami. „Ahoj 
Miládko a Ettinku, první se 

budeme ptát Miládky, ano?“ 
Děti byly velice milé            
a ochotné. „Miládko, tvoje 
paní učitelka je paní učitelka
Fryaufová?“ „Ano,“ 
odpověděla Miládka.

„A je paní učitelka hodná?“ 
„Ano, je.“ „Líbí se ti ve 
škole?“ „Ano, líbí.“

„Jaký je tvůj nejoblíbenější 
předmět?“ „Matematika,“ 
odpověděla Miládka.

„A co tě baví na matematice,
Milo?“ „M ě baví, když 
malujeme u příkladů ty 
kolečka a nebo někdy 
čtverečky a srdíčka 
pastelkami.“ „A baví tě ještě
něco jiného v matematice?“

„Už asi ne.“ „Dobře, Mili.“ 
„A co tě baví ve škole 
ještě?“ „Když si hrajeme hry
a paní učitelka nám někdy 
vykládá pohádky, dneska 
byla pohádka o Pepíčkovi.“

„A chodíš taky do 
družinky?“ „Ano, chodím, 
tam si zase hraji s novými 
kamarádkami.“ „Takže jsi 
ráda, že už jsi školačka?“ 
„Ano, jsem, ale na začátku 
jsem se trochu bála, protože 
jsem tam nikoho neznala, 
ale už mám kamarádky a je 
to tam fajn.“

„ Tak ahoj a doufám, že se ti
ve škole bude líbit .“

„Děkuji, na shledanou, 
ahoj.“ Je jasné, že pro 
prvňáka je škola velkým 
zážitkem, protože je 
najednou vše nové. Ale co ti,
kteří už mají první třídu za 
sebou? Tak jsme se zeptali 
druháka Ettínka, jak vidí 

školu on. „Etto, už jsi ve 
druhé třídě, jak se ti tam 
líbí?“ „Docela ano.“ „Už 
umím docela číst a psát a je 
docela prima, že si už umím 
přečíst něco ve Sluníčku 
nebo ve Čtyřlístku.“

„Ty jsi byl minulý rok 
žákem I.D a letos jste se 
rozdělili, polovina dětí 
přešla do II.A a druhá 
polovina šla do II.B. Určitě 
jsi poznal nové kamarády?“

„Nové kamarády                  
a kamarádky už mám, ale 
máme také novou paní 
učitelku.“

„A stýská se ti po ostatních 
kamarádech?“ „Ne, protože 
se potkáváme na chodbách.“

„Je druhá třída těžká?“ 
„Zatím mi to moc těžké 
nepřipadá.“

„A jaký předmět se ti líbí 
nejvíce?“ „Asi matematika.“

„Aha, Etto, tak ahoj             
a doufáme, že se ti v druhé 
třídě bude líbit.“

„Na shledanou, ahoj.“

Jája Parisi, VI.B

Čtení na pokračování

Dívka, která silou vůle
dokázala všechno…

Úvod

Ahoj, jsem Lissandra 
Charleiová a je mi čtrnáct 
let. Už od narození jsem 
dokázala neskutečné věci. 
Třeba jsem si hrála               
s panenkami a mladší bráška



si se mnou chtěl hrát, ale jak 
by se dalo očekávat, já si      
s ním hrát nechtěla. Tak jsem
mu třeba pouhým pohledem 
hodila autíčko    do vařící se 
polívky.

Kapitola 1

„Lissandro, zlatíčko 
přijdeš pozdě do školy,“ budí
mě máma.

„Ještě pět minut,“ řeknu líně.

„Tak jen pět a nezapomeň, že
je to tvůj poslední den 
školy,“ odpoví klidně máma. 
Pak se ponořím do světa 
fantazie, v němž si dělám, co
chci. Bohužel než se něco 
vůbec stane, je u mě znovu 
máma a budí mě.

„Lissandro, vstávej, je to tvůj
poslední den ve škole, 
nesmíš přijít pozdě!“ A právě
proto, že je poslední, nejradši
bych zaspala.

„Lissandro Charleiová, 
okamžitě vstávej!“ okřikne 
mě máma. Rychle vstanu      
a se zavřenýma očima 
odpovím:

„Jsem vzhůru a nespím.“     
A je to tu, můj poslední den, 
rozhodování, co si vzít na 
sebe. Konečně jsem venku   
a teď rychle, ať stihnu 
autobus do školy.

„Lissy!“ volá na mě Wendy.

„Ahoj Wendy!“ odpovím jí.

„Tak co, jak zvládáš poslední
den školy?“ zeptá se Wendy.

„Hádej!“ odseknu jí.

„Dámy, nemám čas tady 
čekat, až dopovídáte             
a nastoupíte,“ řekl nervózně 

řidič autobusu, jindy se 
ovládnu, ale ta nervozita       
a stres a vůbec to všechno 
dohromady mnou zamávalo. 
Rozpálila jsem řidiči volant. 
Wendy sice ví, kdo — co — 
jsem, ale měřila si mě 
pohledem, jako by tohle to 
viděla u mě poprvé. Řidič 
vyjekl, to když se dotkl 
rozpáleného volantu, všichni 
se v autobuse zasmáli, až na 
Wendy, která seděla vedle 
mě.

„Podle mě to legrace není, že
se nedokážeš ovládnout,“ 
řekla nevěřícně Wendy.

„Umím se ovládnout, jen mi 
to dnes výjimečně ujelo, to 
snad pochopíš ne?“ bránila 
jsem se.

„Chápu to, ale ani výjimečně
by ti to ujíždět nemělo.“

„Já vím.“

Celou cestu jsme na sebe 
nepromluvily a ani na cestě 
zpátky.

  Kristýna Nováková, VI. A

P O K R A Č O V Á N Í 

P Ř Í Š T Ě…

Kapitola první

Zkouška

Proč jsem si to 
udělal? Proč jsem radši 
nezůstal v teplíčku na 
univerzitě? Ne, že by tu 
byla zima... ale proč já... 
nezůstal radši tam? 
Pomyslel si Leim.

„Tak kolik z nich podle 

tebe projde?“ zeptala se 
vyšší hubená postava        
v modré kápi nižší hubené 
postavy v modré kápi.

„Nevím... tak... pětina?“ 
odpověděla nižší hubená 
postava v modré kápi vyšší
hubené postavě v modré 
kápi.

Leim se s podivnou 
směsicí pocitů podíval na 
svého kamaráda. Vedlo    
se mu lépe než jemu, to ale
neznamenalo, že se 
Leimovi vedlo dobře.     
Ba právě naopak.

Leimovi bylo patnáct 
stejně jako Halemovi, jeho
nemotornějšímu 
spolužákovi z Univerzity. 
Ti, s nimiž bojovali, měli 
za sebou o dvě zimy více, 
ale hlavně také výcvik 
šermu.

Nevyrovnaný souboj. 
Jedna z mnoha zkoušek.

Leim se pokusil o sek 
cvičným mečem shora, 
který černovlasý šermíř, 
jehož se už čtvrt hodiny 
snažil mečem jen 
dotknout, lehce vykryl      
a ještě stačil Leima praštit 
do lokte ruky, ve které 
držel dřevěný meč.

Neupustil ho, přestože to 
byla rána pořádná a ruka 
ho odmítala poslouchat. 
Pokračoval                        
v nevyrovnaném souboji. 
Musel, když už došel tak 
daleko v sérii zkoušek.



„Stejně by mě zajímalo, 
proč Aena nechala udělat 
nábor. Šerých plášťů je 
stále dost,“ řekla vyšší 
hubená postava v modré 
kápi nižší hubené postavě 
v modré kápi.

Nižší hubená postava       
v modré kápi chvíli mlčela
a pak řekla: „Stárne.“

„Ty jsi dnes nějaký 
upovídaný...“

„Hmm...“

Učni Šerých plášťů se 
vybírali dosti náhodně. 
Většinou individuálně, ale 
čas od času byl vyhlášen 
nábor. A tak se stalo, že    
v době náboru naši dva 
přátelé, Leim a Halem, 
zrovna dokončovali čtvrtý 
ročník studia na 
veleslavné Taulunské 
univerzitě magických 
umění a v době náboru 
měli volné odpoledne.    
Ze zvědavosti se šli 
podívat, copak to vlastně 
bude       a čirou náhodou 
je někdo postrčil do řady 
zájemců. Jestli to byla 
náhoda nebo ne, to se 
nikdy nedozvěděli. My 
však víme, že nebyla.

Samotný nábor se skládal 
z několika zkoušek. Leim 
s Halemem už za sebou 
měli zkoušku z magických
oborů, nyní prožívali 
bolestivou zkoušku 
bojovou. Poté by ještě 
měli být „došťaveni“      
na zkoušce z historie a pak

vypustit duši při pokusu   
o spánek na holé zemi jen 
s jednou přikrývkou.

Koňskou.

P O K R A Č O V Á N Í

P Ř Í Š T Ě.

Martin Friedmann, 
student gymnázia

Stonehenge 

Jde o nejslavnější 
památku na světě, je to 
prehistorický monument      
v Anglii. Nejznámější částí 
této stavby je kruh stojících 
několikatunových kamenů. 
Tyto gigantické opracované 
kusy pískovce jsou ovšem   
z celé stavby nejmladší.   
Celá stavba patří již od roku 
1986 na seznam Světového 
dědictví UNESCO. O tom, 
jak Stonehenge vlastně 
vzniklo, se vedou neustálé 
spory       a odborníci se 
dosud na jednotné teorii 
neshodli.
Jedna z teorií je,                 
že Stonehenge postavilo 
UFO.

 Tomáš Nguyen, VI.A

RIDGE RACER
Driftopia 

Je už podle názvu 
závodní hra tvůrců 
BUGBEAR a spolupráce     
s Namco. Hra je na steamu 

ve free to play, má 
předběžný přístup a oficiální
vydání i na CD je od 9. září 
2013. Pro odemčení další 
mapy musíte zvýšit svůj 
level a splněním challange  
si odemknete další auto.

Auta  se  dají  vylepšovat.
Při  závodech  se  dá  zničit
poměrně  vše:  nepřátelská
auta, civilní auta a prostředí.
Na některých místech se dají
zničit  i  části  budov a ty se
využijí  jako  zkratka.
Bohužel hra je pay to win.

Hodnotím 9/10 b

Adam Adler, Tadeáš
Veverka, VI. A

Absolventská trička

IX.A

Domluva byla 
náročná, mezi námi byly 
časté neshody. Návrhy, které
jsme vytvořily, byly 
zamítnuty. Nakonec jsme se 
dohodli, že naše trička 
budou mít vínovou barvu. 
Avšak pět žáků si tričko 
nekoupilo. To nám bylo líto. 
     Anna Vallová 
     a Anna Valová, IX.A



IX.B

Domluva proběhla 
bez problému, zazněl návrh  
a všichni souhlasili. Jsme 
týmová třída. Rozhodli jsme 
se pro černou barvu.
    Simona Rácová a Valerie 
Šimoničová, IX.B

IX.C

Výběr probíhal trochu
chaoticky, nemohli jsme se 
shodnout na barvě             
ani nápisu. Rozhodovali 
jsme se hlasováním a zbytek 
jsme dopilovali na 
facebooku. Naše tričko bude 
černé.
        Jakub Zoblivý, IX. C
                                               

       Zpracovaly: 
  Kateřina Němcová
  a Klára Horáková, IX.C


