
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Rozhovor s paní učitelkou Pavlínou Trnkovou 

 

 Pegas 
Školní časopis ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b 

 
Rozhovor – proč snídat – námět na zdravou snídani – jak jsem se pokoušela snídat – tajemné 
místo ve škole – záhadné kroky – lidé očima stromů – sudoku – tajenka – proč mě láká 
pískat ve vyučovací hodině – kouzelná příroda na jaře Verunčinýma očima – čtení na 
pokračování – a další… 

V rukou máte jarní číslo našeho 

časopisu. Přečtěte si rozhovor 

s paní učitelkou Trnkovou… 

Všichni tušíme, že snídaně je 

důležitá. Abychom vám snídani 

ozvláštnili, připravili jsme pro vás 

návrh dobré snídaně i  vyprávění 

o tom, jak se jedna z nás snažila 

snídat, ale jaksi se jí to stále 

nedařilo (tvrdila, že ne její 

vinou).  

Spolu s námi se dostanete do 

tajemných prostor pod přízemím 

školy. Co tam  redaktoři uslyšeli 

a co se tam kdysi stalo, věřte, 

nebo nevěřte… Dovíme se, proč se 

rádi bojíme. Nebude chybět svět 

očima stromů, čtení na pokračo-

vání, líčení nádherné přírody na 

jaře, sudoku, tajenka i odvážná 

a  vtipná výpověď chlapců, které 

láká pískat/houkat na papír ve 

vyučovací hodině. Inu, mají radost 

ze života, no ne? Co ještě? 

A ještě… (To si nalistujte.)    

                    Vaše redakce 

Rozhodli jsme se požádat paní 

učitelku Pavlínu Trnkovou o roz-

hovor. Rozhovor najdete na 

straně 2. 

Milí čtenáři! 

 Co se bude brzy dít?  13.–17. březen – konečně „jarňáky“, 31. březen – společenský večer školy   

 jarní 

Plakát: Michaela Čechmánková, VIII.C 

Vážení rodiče, kolegové, 
žáci a přátelé školy, 
srdečně Vás zveme na spo-
lečenský večer naší školy, 
který se bude konat v pátek 
31. března 2017 od 18.00 h 
v KD Rubín na Makovského 
náměstí 3 v Brně Žabovřes-
kách. 
 
Předprodej vstupenek pro-
bíhá v kanceláři školy u paní 
Haškové. Ceny vstupenek 
zůstávají stejné jako v minu-
lém roce: žák naší školy 
50 Kč, žák nebo student jiné 
školy 100 Kč, dospělý 
150 Kč, rodinná vstupenka 
250 Kč a máme také spon-
zorské vstupenky pro dobro-
dince školy;-). 
 

Polární kruh, Finsko, Rovaniemi 
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Výborná snídaně je na stole.  
Dobrou chuť!  

Alice Trnková, VIII.C 
  

Když snídám, tak snídám!  
Aneb snídat má prostě smysl. 

 

 

Snídat, to je velmi  

důležité. Zdravou  

snídaní snížíme  

riziko cukrovky, 

naše tělo přijme díky  

ní více vitamínů a bílkovin. 

Ranní snídaně zvyšuje úspěšnost 

u paměťových a poznávacích testů 

a  vůbec, díky snídani budeme mít lepší 

náladu… 

(No ano, to víme z vyučovacích hodin, 

ale musejí nám to nutit i ve školním 

časopise? Tohle Tě, náš milý čtenáři, 

asi napadlo, ale věř tomu, že si s chutí 

tento článek přečteš a třeba dostaneš 

chuť na zdravou snídani!) 

 

    Rozhovor s paní učitelkou Pavlínou Trnkovou 
1. Paní učitelko, jak na Vás působí letošní šesťáci? 

  

Z letošních šesťáků učím „jen“ ve třídách VI.C 

a VI.B. Všichni jsou aktivní, pracovití. Sem tam 

někdo zlobí, ale mám je ráda a ráda je učím. 

 

2. Které téma Vás nejvíc baví učit? 

 

Nejvíc mě asi baví učit planety a hlavně státy, které 

jsem navštívila. Jedná se například o Indii, Austrálii, 

Kazachstán, Portugalsko a další. 

 

3. Co popřejete letošním deváťákům? 

 

No… hodně zdaru u přijímacích zkoušek a aby si 

užili konec pobytu na základní škole, protože jím 

končí dětství. Budu ráda, když se pak za námi 

někdy přijdou podívat. 

 

Děkujeme za rozhovor. 

               Lucie Hoang, Katka Hajnová, VIII.B 
 

Co budeme potřebovat 

Misku, lžíci, bílý jogurt a to nejdůležitější – vaše libovolná ingredience. 

 

Postup 

1. Do misky přidejte bílý jogurt a pořádně ho zamíchejte. 

2. Potom nasypte do misky vaše libovolné ingredience.  

Já jsem si vybrala kustovnici čínskou, brusinky, klikvu  

a cornflakes. (Buďte kreativní a zkuste i jiné kombinace, např. jablko, hrozny, banán, chia.)  

Jak na rychlou snídani, která je zdravá 
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Jak jsem se pokoušela snídat  

Nebyla jsem na snídani zvyklá, ale rozhodla 

jsem se to změnit. Od zítřka. Ráno zazvonil 

budík. „Ach jo,“ pomyslela jsem si zoufale 

a deset minut se štrachám z postele. Do 

koupelny, co na sebe? „Snídani už nestihnu,“ 

uvědomila jsem si,  vzala jsem si věci do školy 

a běžela jsem na autobus. Tak zítra začnu 

snídat. Ale už určitě. Následující den ráno. 

Zazvonil budík. Hned jsem vstala, šla jsem 

rychle do koupelny, pak něco hodila na sebe. 

V kuchyni jsem zjistila, že tam není k snídani 

vůbec nic. Jej! Rodiče přišli včera pozdě z práce 

a nakoupit jsem měla já. Jak jsem jen mohla 

zapomenout! Dělala jsem, že nevidím výčitky 

rodičů, a „padám“ do školy. No nic. Tak od 

zítřka… Snídani si nahrubo nachystám už večer, 

na stůl položím misku s mlékem a vločkami. 

Ráno zazvonil budík (jak jinak). Hned vstanu 

a těším se na snídani. Jenže! Zapomněla jsem. 

Zapomněla jsem, že dnes hlídáme sousedova 

psa. Ten je u nás jako doma, může kamkoliv, je 

to totiž zlatíčko. Až na to, že chlemtá z mé 

misky, vypil mléko a vločky pečlivě vynechal. 

A já už zase spěchám. No nic, tak zítra už 

konečně začnu snídat!!! 

            Kokoska  

Lidé očima stromů 
Jsem strom v lese, žiji na okraji procházkové 
trasy. Je tu celkem klid, lidé kolem nás chodí, 
povídají si např. o tom, kde byli na dovolené, 
jak si co užili a co budou dělat. Někdy se 
dovídám o jejich starostech, jindy se drží za 
ruce a procházejí se. Jak říkám, je tu pohoda, 
ale nejhorší je, když dojde na kácení! Jsme 
užiteční, no dobře, ale lidé námi plýtvají a poté 
je nás méně a méně, takže prosím, neplýtvejte! 
 

Za strom v lese napsala 

Klára Jeglíková, VIII.B 

 

Proč se vlastně bojíme? 
Proč někteří z nás sledují horory? Proč 
vyhledáváme strach? Odpověď je zcela prostá. 
Když jsme vyděšení, uvolní se nám do těla 
kromě adrenalinu i látka jménem dopamin, 
neboli látka „štěstí“. Závisí to ale na konkrétní 
situaci… Pokud se jedná o skutečnou hrozbu, 
šťastní rozhodně nebudeme. Jestliže si 
uvědomíme, že to, čeho se bojíme, není 
opravdové, mozek zareaguje, ale ihned si 
uvědomí, že se nejedná o nebezpečí, a uvede 
tělo do normálního stavu. Neplatí to pro 
každého. Každý dostává jiné množství 
dopaminu, a proto se někomu děsivé situace, 
i když jen v knize či filmu, nelíbí. 
    

Alice Trnková, VIII.C 
 

Proč mě láká houkat 
ve vyučovací hodině?  
(čtení na pokračování) 
 
Hraju si na sax? Ne. Snažím se 
někoho naštvat? Ne. Jsem 
policejní auto? Ne. Tak proč? 
Sám jistě nevím. Ale řekl bych, že 
pro pobavení sebe a ostatních. 
Líbí se mi, jak jen pomocí dlaní 
dokážu udělat takový zvuk. 
Ostatní to neumí. Tak jsem jim 
poradil, jak na to. A houkal dál. 
Nemám k tomu určitý důvod, ale 
je potřeba? Asi ne, můžeme dělat 
věci bezdůvodně, když nás baví. 
Obecně mě baví dělat všemožné 
zvuky… Není nic lepšího, než si 
zahoukat s ostatními. 
  

Kniraczek 158 

Já jsem nehoukal. 

Já neumím houkat! 

Chtěl jsem se naučit houkat. 

Vadí mi, že neumím houkat. 

Ani jsem nepískal. 

Nepískal jsem,  

       protože neumím pískat. 

Snažil jsem se naučit pískat. 

Vadí mi, že neumím pískat. 

Filip se snažil mě to naučit, 

a bohužel bez výsledku. 

                 
Mcpimp killa 420 

 

1. Protože jsem se to chtěl naučit. 

2. Bohužel to nevyšlo. 

3. Chci být siréna. 

4. Chci být policejní siréna. 

5. Chci být i hasičská siréna. 

6. Chci být siréna od záchranky… 

7. Musím cvičit na roli pterodaktyla. 

Bonus: raději ho sem nedáme. 
 

David Bártek, VIII.B   
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Je to všechno pravda, nebo jen výplod naší fantazie? 
Zeptejte se našich redaktorek! 

 
 

 

Tajemné místo ve škole,  
  opředené velkou záhadou… 
    ... aneb věřte nevěřte 

 

Znáte mysteriózní seriál s tímto názvem?  

Vyzkoušejte si, jestli uvěříte následujícím příběhům, 

které se (snad) staly v místech naší školy.   

To místo… To místo, kde je dnes sklep… To místo bylo opředené záhadou, u nás ve škole na 

Křídlovické býval bazén. V místě, kde je dnes sklep. Je to zvláštní místo. Někdy jsou odtamtud 

slyšet kroky, jindy dokonce zpěv. Zvláštní zpěv… Prozkoumat to místo nejde, nikdo tam nesmí. Co 

se tam vlastně tenkrát stalo?  

 
Dívky, které z toho místa rychle utíkaly 

„Půjdeme se tam podívat,“ prohlásila Jana a zatvářila se tajemně. „Do sklepa, kde byl bazén? Tam 

nejdu,“ prohlásila rezolutně Eva, „víš, co se říká, nemíním mít pak děsivé sny…“ 

„Musíme na to přijít,“ namítala Jana, „proč se tam ozývá zpěv a ty kroky, třeba je to celé nesmysl!“ 

Eva se nakonec nechala přesvědčit, chvíli ještě obě seděly u skleněné zdi na schodišti mezi prvním 

a druhým patrem a pak statečně vyrazily. „Musíme za domácí úkol napsat popis tajemného místa,“ 

zalhaly (poprvé v životě) a po zaváhání onoho dospělého, který jim snad i uvěřil, mohly dolů, do 

suterénu. „Áá! Tam je nějaký stín!“ strašlivě se lekla Eva. „To je můj stín, prosím tě,“ zasmála se 

Jana, ale její smích nebyl příliš přesvědčivý… Procházely místy, kde býval bazén a nyní tam byly  

uloženy různé staré věci. „Nuda,“ uchichtla se Jana. „No, docela…“ přitakala Eva, už byla klidnější. 

A v tomto okamžiku se to ozvalo. Pomalé tiché kroky. A znova. Klid. Ticho. „Jdeme pryč,“ zasyčela 

Eva, „okamžitě!“ Kroky. A zrychlují se. Zvuk zesiluje. Dívky se chytily za ruce a krve by se v nich 

nedořezal! „Couváme k východu!“ zašeptala Jana, „ale neotáčej se, ať toho, kdo je tady, nemáme za 

zády!“ Pomalu kráčejí pozpátku ke dveřím. Strašné! Už. Dveře. A za nimi je bezpečí. A normální 

svět. Zlatá chodba, úžasné učebny! Najednou chtějí být ve třídě, klidně psát písemky, být 

zkoušené… Hlavně být odtud! Eva otevřela dveře. A zazněl onen divný smích. To ale už na nic 

nečekaly a pomalu „upadly” do dveří… „To byl fofr,“ snaží se situaci zlehčit Jana, ale obě dívky mají 

v očích otázku: Jak to? Co to bylo, když tam nikdo nebyl?  

Kokoska 
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Dívka, která neměla ráda vodu 
 
Z deníku dívky: Zavřela jsem knihu, nebo spíše sešit, popsaný malým písmem. Tento příběh jsem znala nazpaměť. 
A můžu říct, že i když to má tak pohádkový začátek, není to pohádka. Pohádky totiž končí šťastně. Nasadila jsem si 
plavecké brýle a skočila jsem do liduprázdného bazénu. Jak bych ten příběh nemohla znát, když je o mně? 

 
Matka té dívky byla sportovní plavkyně a otec byl její trenér. Proto bylo přirozené, že vyrůstala u vody. Jako 

malá se vody nebála, v plavání sice nebyla tak dobrá jako ostatní, ale nahrazovala to častějším tréninkem. 

Jednoho dne se v ní ale něco zlomilo. Postupně se začala plavání bát a svůj volný čas trávila u knížek. Když se jí 

rodiče ptali proč, jen zavrtěla hlavou. Možná to nevěděla sama. Rodiče z ní byli nešťastní. Ona to věděla, a tak se 

snažila být dokonalou holkou, na kterou by mohli být pyšní. Dělala domácí práce, pomáhala, měla samé 

jedničky a ve volných chvílích si četla. Její máma ale začala mít zdravotní problémy. Byla víc podrážděná 

a všímala si jakékoli chyby. Kvůli tomu byla ta dívka neustále ve stresu, bála se, že jakmile jen na chvilku 

přestane dávat pozor, něco pokazí. Postupně se kvůli tomuto stresu odloučila od ostatních spolužáků ve třídě. 

Když si toho rodiče všimli, naznačili jí, že je to špatně a že by měla odložit knížky a bavit se s ostatními. To, čeho 

si rodiče nevšimli, bylo, že měla kamarádku. Sice jen jednu, ale dobrou. Jmenovala se Sára. Sára ji chápala a 

věděla o ní vše. Pomohla tedy té dívce najít si přátele a naučila ji se chovat společensky (dle mého názoru se 

přetvařovat). Potom přišel zlom v celém jejím životě. Rodiče ji přihlásili na jinou školu, na Křídlovickou. Byla 

přijata. Sára se tam přihlásila taky. Sára ale přijata nebyla. 

  
Z deníku dívky: Po chvilce plavání jsem vylezla z bazénu, utřela se a vzala propisku, slíbila jsem si, že to dopíšu.  
Pro Sáru.   

 
Ta dívka tedy začala chodit na novou školu. Měla spoustu kamarádek, ale nikdo jí nerozuměl tak jako Sára. 

Každý den se tvářila šťastně. Přitom uvnitř dusila narůstající strach a bolest z neustálé přetvářky. Na 

Křídlovické byl bazén. Proto ji tam rodiče přihlásili. Aby překonala svůj strach. K Vánocům jí dali knížku Percy 

Jackson a zloděj blesku. Hlavní postavou byl syn boha moří, Poseidóna. Pochopila, co jí tím chtěli říct, a rozhodla 

se, že svůj strach překoná. Poprvé se jí udělalo špatně, jen co zazvonilo na hodinu plavání. Když to učitelka 

uviděla, poslala ji domů. Dívka se ale už rozhodla. Poprosila školníka, aby jí na hodinu půjčil klíče od bazénu, že 

by si chtěla zaplavat. Protože byla známá svou vzorností a spolehlivostí, tak jí ty klíče nakonec dal. Ona si ale 

nešla zaplavat. Nechala si udělat jejich kopii. Potom se vrátila do školy, uklidila kolem bazénu a včas odevzdala 

klíče zpátky. Další dny tam tajně chodila a postupně se přestala bát vody. 

 

(O blíže neurčený čas později tuto knížku objevila malá holčička ve staré skříňce na oblečení. Otevřela ji a četla. Holčička 

byla zvláštní v tom, že chápala celý příběh z té smutnější stránky, věděla, jakou úzkost cítila ta dívka, která to napsala. 

Chodila k tomuto bazénu často, aby si mohla tu knihu číst, její slzy jí z tváří kapaly do vody a vytvářely zvuk, připomínající 

píseň. Celý deník byl popsaný úhledným písmem.) 

  

Skoro rok potom jí umřela matka. V dívce se začaly hromadit chyby, nezvládala učení, nemohla spát, bála se 

a v její masce dokonalé dívky se začaly objevovat pukliny. Protože neměla žádné kamarádky, které by to 

poznaly, byla sama. (Sára byla v Anglii na výměnném pobytu. Dlouhou dobu nebylo o ní slyšet.) Jednou se jí zdál 

sen: Krčila se v rohu a bála se. Cítila, že se něco zlého blíží. Potom zahlédla školní bazén. Někdo byl ve vodě. 

Nehýbal se. Na kraji bazénu ležel odhozený deník. Slyšela zvuk slz, dopadajících na klidnou hladinu. Jakmile se 

probrala, běžela sem, k bazénu. A dopsala poslední zápis: Co je s tebou, Sáro?  

  
(Malá holčička přestala zadržovat slzy. Tak přece jen… Zaslechla kroky. Za ní stála slečna, které mohlo být 
kolem dvaceti let. Nedívala se na ni. Dívala se na ten deník. A potom řekla: „Neboj, přežila to.“ Malá holčička 
zamrkala a zeptala se: „Kdo jste?“ Slečna se smutně usmála. „Jmenuju se Sára.“) 
                                                

Radka Sedláčková, naše bývalá žákyně, nyní studentka gymnázia 
 

 



6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Křížovka a sudoku 
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Hanka Sedláčková, studentka gymnázia 

 

 
 

Čtení na pokračování 

Skládačka informací – 2. část  

Když konečně dokončili zkoumání domu po babičce, rozhodovali se, co jako první vyřeší. Pořád 

přemýšleli. Rozhodli se, že půjdou do města a třeba se jim podivnost vysvětlí sama. Šli na náměstí 

Karla. Začali si povídat s lidmi. „Dobrý den, neděje se něco zvláštního?“ zeptala se Eva jedné paní 

na náměstí. „Dobrý den, no, já jsem žena místního policisty. Slyšela jsem, že se vždycky u někoho 

zjeví deka a on do týdne umře. Říkáme jí Krvavá deka,“ odpověděla paní. „Mohla byste mně prosím 

říci, odkdy se ta deka začala tady objevovat?“ pravila Eva. 

„No, ano, můžu říct, už je to asi rok, kdy se objevila poprvé,“ řekla trochu smutně a vystrašeně paní 

z náměstí. „Na shledanou,“ rozloučila se Eva a šla hledat kluky. Když šli domů, Eva povídala, co 

zjistila. Její kamarádi skoro nic nezjistili. Michal řekl: „Jak jsem prohlížel pokoje, tak jsem narazil 

na jeden, ve kterém byla zmínka o nějaké Krvavé dece.“ Šli se tam podívat. Našli tam různé 

výstřižky z novin, v nichž byly zprávy o obětech Krvavé deky, pak našli i mapu města 

s vyznačenými body, kde ti lidé bydleli, a další různé stopy. Václava napadlo, že se koukne do 

mapy. Michal se rozhodl podívat, co se o tom píše v deníčku. Eva šla zpět na náměstí ptát se lidí. 

Při pátrání každý našel další stopu. Jen Václav nic v mapě nenašel. Michal našel něco o dece, kdy se 

objevuje a kdy byla nečinná. (Pak kvůli tomu můžou usvědčit pachatele.) Eva se dozvěděla na trhu 

o báji, která o strašidelné dece vypráví.  

Byla to skládačka, jen jsme ji museli poskládat, což bude těžké. 

                                                       Anežka Chovancová, VII.C 

 

Máte rádi citáty? 
Pokud ano, tohle je pro vás: 
  

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“ 
        Seneca 

 
 

„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten  
zemřít.“ 

       Honoré de Balzac 
 

Citáty vybrala Alice Trnková, VIII.C 

Příloha tvořená především bramborami, dále tatarkou a zeleninou. 

Bílá hmota tvořená vodou, která v zimě padá místo deště. 

Vesmírné těleso, které vydává světlo (např. slunce). 

Česká filmová tradice, že se na Štědrý den a obecně o vánočních svátcích pouštějí… 

Druh zákusků, pečených převážně na Vánoce. 

Jeden ze tří králů, který přišel pozdravit Ježíška. 

Druh lidí, kteří  nám pomohou a podpoří nás. Každý člověk takto označuje jiné lidi. 

Vesmírné těleso, o kterém si lidé mysleli, že je to ocasatá hvězda. 



7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veronika Sixtová, VII.C 
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Veronika Sixtová, VII.C 


