
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Jezme ovoce! 
Brna 

 

 Pegas 

Školní časopis  ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b 

Jezme ovoce – Reportáž – Rozhovory – Deváťácká rubrika – Anketa – Poznej svou třídu – 

LOVE STORY – Koupaliště a průšvih – Vzhůru na palubu – Filozofie mýho bráchy 

Právě jste otevřeli podzimní číslo 

Pegasu. Co je u nás nového? Určitě 

deváťácká rubrika, anketa týkající se 

angličtiny či reportáž… Tradičně vás 

čeká rozhovor, a to s panem učitelem 

Stiborem, rozhovor se šesťačkou, 

fotky miniatur ze školy, LOVE STORY 

na Křídlovické, subjektivně zabar-

vený popis, recenze a další.. 

Vaše redaktorky z Pegasu 

 

Číst Pegas se vyplatí! Číst 
Pegas se vyplatí! Číst Pegas 
se vyplatí! Číst Pegas se 
vyplatí! Číst Pegas se vyplatí! 
Číst Pegas se vyplatí! Číst 
Pegas se vyplatí! Číst Pegas 
se vyplatí! Číst Pegas se  
vyplatí! Číst Pegas se vyplatí!  

Nejenže je významným zdrojem vitamínů a neobsahuje skoro 

žádné tuky, ale je i účinnou prevencí.  
 

Ovoce zlepšující paměť: hlavně avokádo a bobule jako např. 

borůvky, černý rybíz a ostružiny. Dále také jablka a banány.  
 

Ovoce pro zhubnutí: jablka, banány, hrozny a vodní meloun.  
 

Deset důvodů, proč jíst jablka: 

1. Posilují imunitní systém. 

2. Stabilizují hladinu cukru v krvi. 

3. Zajišťují správnou funkci ledvin a činnost svalů. 

4. Působí na mozkové buňky a zlepšují paměť.  

5. Oboustranně regulují stolici – zlepšují činnost střev. 

6. Čistí a bělí chrup. 

7. Zlepšují krevní oběh. 

8. Obsahují minerální látky důležité pro stavbu kostí. 

9. Podporují vylučování toxinů z těla, a tak předcházejí 

rakovině. 

10. Pomůžou nám s hubnutím, protože mají nízký obsah cukru 

a málo kalorií. 

Čerpáno z internetu. 

Alice Trnková, IX.C      

Milí čtenáři! 

Reportáž – atmosféra na hlavním  nádraží v Brně 

S Alicí jsme se potkaly v osm hodin ráno na hlavním nádraží. Počasí nám zrovna moc nepřálo. Mrzly jsme 

a mačkaly jsme se pod jedním deštníkem, jelikož pod střechou zastávky bylo úplně narváno. Jenomže po 

chvíli stání na jednom místě jsme měly pocit, že asi zmrzneme, a proto jsme se rozhodly pozorovat hlavní 

nádraží z různých úhlů. Pár lidí zaujalo, jak jen tak stojíme, rozhlížíme se, pozorujeme a natáčíme, co ostatní 

dělají. 

Jakmile se začne  schylovat k osmé  hodině ranní, stává  se z hlavního  nádraží velmi rušné  místo. 

Rozespalí lidé vstávající brzo ráno do práce připomínají roboty, kteří jsou naprogramovaní k jedinému 

úkolu – nastoupit do „své“ tramvaje. Proto se často nemotorně snaží prosmýknout davem čekajících či 

vystupujících cestujících ve snaze dostat se do tramvaje. Situaci také komplikují studenti, kteří ve spěchu do 

školy často zapomínají na slušné vychování a neohrabaně, někdy skoro až lhostejně narážejí do ostatních 

cestujících. Tohle ale známe všichni, kteří ráno do školy jedeme přes hlavní nádraží.  

Pokračování na straně 4 
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Rozhovor s panem učitelem Stiborem 
 

1. Pane učiteli, jak se vám líbí pozice vedoucího 

žákovské rady? 
  

Jej, co vám mám na to říct? Zatím nic negativního, 

jsem spokojen. 

 

2. Jak moc je náročné vést žákovskou radu a přitom 

vykonávat vlastní práci? 
  

Myslím si, že pracuji s velmi šikovnými dětmi, takže to 

zvládám dobře,  ale je pravda, že to bere hodně času. 

 

3. Myslel jste si, že se někdy stanete vedoucím 

žákovské rady? Pokud ano, kdy jste si myslel, že 

k tomu dojde? 
   

Měl jsem tušení, že k tomu dojde, když pan učitel Žák 

opustí tuto školu. A potom jsem to věděl zcela jistě 

 

4. Jak zástupci tříd reagují na to, že jste nový vedoucí? 
  

Nevím, ještě je to příliš krátká doba.  

 

5. Jde vám spolupráce se zástupci tříd? 
  

Zatím nevím, ale doufám, že půjde 

 

6. Myslíte si, že budete vést žákovskou radu po dlouho 

let, nebo jen na chvíli? 
  

Spíš dlouho 

 

7. Baví vás tato práce? 
  

Baví, jinak bych ji nedělal 

 

8. Domníváte se, že nabudete nových zkušenosti? 
  

Určitě ano a těším se na ně. 

 

9. Řekl byste, že se na tuto pozici hodíte, nebo je 

někdo, komu byste ji předal raději? 
  

Myslím si, že se na tuto pozici hodím, ale klidně bych ji 

předal zpět panu učiteli Žákovi nebo možná paní 

učitelce Trnkové, ale ta má svých povinností dost. 

 

10. Jak jste se k této pozici vlastně dostal? 
 

Vybralo mě vedení školy, moc jsem na začátku nechtěl 

kvůli času, ale objektivní důvody mě přiměly k souhlasu.  

              

Děkuji za rozhovor.      

Alice Trnková, IX.C 

  Deváťácká rubrika 
 

Zeptaly jsme se některých deváťáků a jednoho 
studenta, jakou mají představu o absolventských 
tričkách – jakou by mělo mít barvu a o čem by na něm 
měla být na něm zmínka, jaký vtip, slogan atd.?  

            

1. Chci výraznou barvu mikiny se vzorem. Nechci tam 
hrozně divný obrázky. 

                                                      Filip Urbánek, IX.B 
      
2. Asi černé tričko se sloganem: Učitelé brečte, elita 

odchází.“ 
Petr Zajíček, student pedagogické fakulty   

 
3. Vínová mikina s potiskem. 

Markéta Jelínková, IX.B    
 
4. Modrá mikina s potiskem. 

Jakub Vítek, IX.B   
                                                          
Ptaly se:  

Katka Hajnová, Julie Schoberová, Lucie Hoang, IX.B 
 
 
Téma výstupního projektu – o jakém uvažuješ?   
1. Koženkové farmy v ČR.  

Barbora Tomíčková, IX.C 
   

2. Předloha příběhu Robinsona Crusoa.  
Týna Reinhardová, IX.B 

     
3.  Asistent zubního technika.  

Klára Jeglíková, IX.B 
 

4. Renovace motocyklu.  
Petr Zajíček – student pedagogické fakulty 

 

5. Výročí naší školy.  
Markéta Jelínková, Natálie Hájková, IX.B  

                                            
Ptaly se:  

Katka Hajnová, Julie Schoberová, Lucie Hoang, IX.B. 
 
 
 

 

I kluci umí péct! 
Anketa v čtenářském klubu – Alice donesla od spolu-

žáka (nechce být jmenován) bábovku a my v klubu 

jsme ji ochutnali. Jak nám tedy chutnala? 

a) Není suchá, je vláčná. 

b) Je přiměřeně sladká. 

c) Místy je nedopečená, ale pečená s láskou… 

d) Je jemná. 

e) Horní díl bábovky se téměř rozpadá na jazyku 

a chutná velmi lahodně, dle mého názoru je to 

ideální volba pro milovníky cukroví. 

f) Celkový dojem buchty kazí spodní část, která není 

dopečená. 

                                                Pegasačky 
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Anketa – čím je pro mě angličtina? 

1. Chápu, že angličtina je velmi důležitá. 

Setkáme se s ní úplně všude. Podle mě je 

až moc užitečné umět anglicky, jelikož 

když cestuješ, anglicky se domluvíš 

skoro všude. Taky je dobré, když se 

díváš na film v originálním anglickém 

znění. U písniček to funguje podobně. Je 

to skvělý pocit, když písničkám rozumíš.  

                                         Máša Kriushenko, IX.A 

 

2. Angličtina je pro mě jazyk, který mi 

otevřel bránu do světa a naučil mě cizím 

zvykům. Také bych se rád naučil rusky, 

německy a polsky.  

                                       Jan Matěj Filipovič, IX.A 

 

3. Angličtina je pro mě prostě cizí jazyk. 

Rád bych se také učil chorvatsky. 

                                              Tomáš Liška, IX.B 

 

Rozhovor s Kristýnou Hájkovou, 
žákyní šestého ročníku 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Kristýno, kde jste byli na adaptačním kurzu? 

Jeli jsme do Hálova mlýna. 
 

2. Která aktivita se ti na pobytu nejvíc líbila? 

Nejvíc se mi líbilo, když jsme měli kreslit různé 

činnosti. My jsme kreslili činnosti na lodi. 
 

3. Jak bys zhodnotila adaptační kurz? 

Líbilo se mi tam, opravdu. 

        Ptala se Natálie Hájková, IX.B 

 

Na čtyřech fo-
tografiích vidíte 
místa či věci 
z našich učeben.  
 
Poznáváte, o co 
jde a kde se 
nachází? 

P 

O 

Z 

N 

E 
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LOVE STORY na Křídlovické 
 

Jak to většinou bývá, jeden miluje 

druhého a ten druhý miluje zase 

někoho úplně jiného… 

Žila holka jménem Anna 

a ta měla ráda svého kamaráda, 

ale kamarád Petr měl rád její 

kamarádku Táňu, která jej také 

měla ráda. Jak se to vlastně 

seběhlo? 

  Jednou, když paní učitelka 

řekla, že pojedou na čtyřdenní 

výlet, se všichni radovali, až na 

Annu, která neměla ráda výlety, 

ale překousla to kvůli Petrovi. 

Uběhla noc a Petr s Táňou 

nemohli spát, protože si pořád 

psali na Facebooku. Jakmile 

nastalo ráno a všichni přišli na 

sraz, šli na vlak. Táňa s Annou si 

říkaly, jaká to bude zábava, jenže 

když si k nim přisedl Petr, všichni 

se divili, že si našel holku, což byla 

pravda, ale nevědělo se, kterou 

vlastně? 

Reportáž – atmosféra na hlavním  nádraží v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování z titulní strany 

 

Zatímco na jedné straně nádraží panuje čilý ruch, na druhé 

straně nádraží bezdomovci stále poklidně spí či jen tak klimbají 

na městských  lavičkách, na něž se odváží sednout jen málokdo. 

S bezdomovci je spojený nejen nepořádek, ale i nepříjemný 

zápach, ze kterého se až zvedá žaludek.  Vždyť komu se líbí 

pach zatuchliny s nádechem cigaretového kouře? Další 

problém na nádraží jsou i odpadky, které se jen tak válí na 

zemi, a to i přesto, že se dostavila uklidová četa, jež však jen 

prošla všechny ostrůvky zastávek, sebrala tak jednu nebo dvě 

láhve a zase odešla. Hlavní nádraží zůstává tedy stále 

neuklizené.  Všimly jsme si, že některým lidem dokonce dělá 

problém udělat pár kroků a hodit svůj kelímek od nápoje do 

koše.  

 

Všichni tvrdili, že jde o Annu, nejhezčí holku ze třídy, ale šlo o Táňu. Poté, co se dorazilo na 

místo, zjistili, že blízko sebe budou mít pokoje jeden kluk a dvě holky. Bylo jasné, že půjde o Petra, 

Táňu a Annu.  

Další den měla proběhnout stezka odvahy. Všichni kromě Táni se radovali, Petr řekl, že půjde 

s ní, když se bojí. Nastala stezka odvahy, kde se něco stalo. Někdo se do sebe zamiloval… A byli to 

Petr a Táňa! To se ale Anně nelíbilo. A tak se rozhodla, že Táňa není její kamarádka. Po příjezdu 

z výletu jela Anna zpátky domů vlakem a zjistila, že Petr vlakem domů jezdí taky. Přisedl si k ní, ale 

Anna se s ním nebavila. Jenomže Petr… Co jí řekl Petr? Prý to udělal schválně, aby se dostal k ní, 

k Anně!  Anna a Petr spolu začali skutečně chodit. Petr tak lhal Táně, a když to zjistila, tak se s ním 

rozešla. Anna přišla na jeho neférové chování (chození se dvěma holkami!) a rozešla se s ním taky. 

Obě dívky mu daly friendzone. 

Poučení: Holky (i kluci), když s někým chodíte, dobře ho poznejte! 

Klíšťátko 

Co se bude brzy dít?  
5. prosinec – Herní den a den otevřených dveří, školou bude chodit Mikuláš 

18. prosinec – Vánoční Vídeň 
21. prosinec – Vánoční jarmark (10. výročí) 
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I.A 

 
III.A 

 
III.C 

 
IV.C 

 
V.A 

 
V.B 

Občas  se přes  nádraží přežene i nějaký  ten opilec 

a svou přítomností na sebe trochu upoutá pozornost. Párkrát 

něco zařve na okolostojící lidi a pak už se jen motá, dokud mu 

nepřijede tramvaj, anebo zmizí v podchodu. Když se ale 

náhodou stane,  že se někomu zatočí hlava a spadne, tak se 

vždy najde někdo, kdo hned přiběhne a pomůže té osobě zase 

vstát na nohy. Je ale smutné, že je na to většinou jen jeden 

člověk, ostatní jen tak nečinně přihlížejí. Ale pozitivem je, že se 

stále najde někdo, kdo v sobě má aspoň trochu lidskosti :). 

Rozhodly jsme se vyhlásit Miss Podivín, vyhrál to starší 

pán s velmi zajímavými a asi ne moc funkčními brýlemi, které 

měly rozbité jedno sklíčko...  

Na hlavním nádraží můžete tedy objevit i vtipné věci, 

které dokáží člověka v jisté míře potěšit či rozesmát. Věci, jako 

jsou například noviny zadarmo, přátelští lidé, rádoby 

parkouristi, roztomilé děti a holubi vám vždycky trochu zlepší 

náladu. Stejně tak vaše tramvaj, když přijede dříve a vy 

nemusíte dlouho čekat. 

Na závěr bychom chtěly jen dodat, že většina z nás jezdí 

přes hlavní nádraží prakticky každý den a vůbec si neuvě-

domuje všechny ty maličkosti, které prostředí hlavního nádraží 

tvoří a které netvoří zrovna moc příjemný dojem. 

Chtěly bychom se vás, našich čtenářů, zeptat, jaký máte 

na atmosféru hlavního nádraží názor vy?  

 

Míša Čepilová a Alice Trnková, IX.C 

Halloween 2017 
 
V úterý 31. října proběhl ve škole halloweenský den. Nejde o to, 

že bychom tento, pro většinu z nás, „importovaný“ svátek nějak 

okázale slavili, ale je to přece úžasná možnost přijít do školy 

v masce a předvést se spolužákům a učitelům, jak jsme nápadití 

a jak nám to sluší.  

 

Celou školu prošly v dopoledních hodinách dvě skupiny 

zástupců žákovské rady a pečlivě spočítali počty masek 

v jednotlivých třídách. 

 

Tento rok se na prvním místě umístilo 10 tříd, všechny měly 

100% maskování. Odměny za maximální nasazení na ně čekají 

v druhé polovině listopadu. 

 

Čeká nás ještě vyhodnocení soutěže o nejlepší masku, ale to 

ještě musíte chvíli vydržet;) 

 

Fotky pro vás skvěle nafotili Monika Graffová a David Rafaj.  
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  Koupaliště a průšvih 

Jednou jsme šly do bazénu. Když jsme tam přišly, všimli jsme si, že je u bazénu náš kamarád Emil. 

Chvíli jsme prováděly blbosti ve vodě, jakmile ale Květa vylezla z bazénu, letěla rázem zpátky do 

vody. Poté, co se vynořila, viděla pouze prchajícího Emila. Gertruda ho neznala, byla tedy v klidu 

v domnění, že se jí nic nestane. Opak byl pravdou. Sotva vylezla na břeh, letěla zpět. „To byl Emil!“ 

volaly holky a Gertruda se jen zmateně rozhlížela. Když si Emil zavolal na pomoc kamaráda Edu, 

byla to už legrace, protože se neustále holky s oběma kluky přetahovali, kdo koho vlastně shodí do 

vody. Tak to bylo pořád dokola. Všichni se skamarádili a domluvili se na bazén i na zítra. Další den 

se tedy naše skupina sešla a šli jsme opět do bazénu, Večer jsme se rozloučili s Emilem, ale Eda 

domů jít nechtěl, a jelikož byl nejstarší, tak jsme to neřešili. Adam mu sdělil, že může spát u něj. 

Jenže Eda o tom neřekl tetě, jeden z důvodů byl ten, že se mu rozbil mobil. Druhý den jsme se 

všichni procházeli po městě. Eda se chtěl večer vrátit hned po letním kině domů, šel čekat na 

autobus, že pojede domů. Jenže nevěděl, že po něm teta vyhlásila policejní pátrání. Bylo půl 

jedenácté večer, Gertruda si nesla věci do pokoje, Květa byla v koupelně. Babička přiběhla, celá 

vyděšená, a volala: „Je tu policie, hledají nějakého Edu! Znáte ho?“ Gertruda ihned seběhla dolů 

a začal výslech: 
„Dobrý den, znáte Edu Hrabala?“ 

„Dobrý den, ano, znám, proč?“ 

Včera se nevrátil domů, nevíte, co je s ním?“ 

„No, on spal u kamaráda, rozbil se mu telefon... Je u Mitáčků.“ 

„Dobře, děkujeme.“ 

Jakmile klaply za policistou dveře, Gertruda běžela nahoru všechny informovat, co se děje.  

 

Nakonec se lehkomyslnost Edy vyřešila jako nedorozumění, ale bylo to velmi stresující.  

Poučení: Pokud vám rodiče dovolí být nějakou dobu mimo domov a vy se zdržíte, dejte jim hned 

vědět!  

Gertruda a Květa 

  
  VI.A     VI.C 

    
  VII.B     VII.C 

učitelé 
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