
 

 
 

 
 

        

 

 

 

 



 

 
 

 

Informace o přípravách školního časopisu 

 
 

Schůzky redaktorů školního časopisu Pegas se konají každé úterý o velké 

přestávce ve studovně. 

Připravili jsme poslední vydání časopisu v tomto školním roce. Chceme se 

poučit z chyb a nedostatků předchozích čísel, snad se nám to podaří. 

V úterý 6. května se nás sešlo málo, tak jak je vidět na fotografiích, ostatní 

redaktoři měli spoustu jiných povinností. Přesto pracujeme jako tým, snažíme 

se o to. 

Podpořte nás také na Facebooku. Děkujeme. 

 
                                                   

                                                                                         Redakce školního časopisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Naši žáci a Den Země 

 

 

Ve středu 16. dubna 2014 oslavili naši žáci Den Země praktickým poznáváním 

Brna a okolí. Učitelé připravili zajímavé aktivity, díky nimž mohly děti využít 

poznatky ze školních lavic v praxi. Žáci měli možnost si vybrat z těchto aktivit: 

1)  Úklid v rezervaci na Stránské skále 

2)  Vycházka spojená s poznáváním historie Mariánského údolí 

3)  Poznávání Býčí skály v Moravském krasu 

4)  Seznámení se s malbami přírody na Červeném kopci 

5)  Fotografování květin na Pekárně 

6)  Návštěva tzv. Písečníku – návrat do období 40. let minulého 

století 

7)  Poznávání zvířat v ZOO 

8)  Exkurze do tropických krajů díky botanické zahradě 

9)  Mapování terénu z adamovské rozhledny 

10) Poznávání minulosti lidstva díky Anthroposu 

11) Vycházka do Podkomorských lesů kolem vodních zdrojů 

Moc se nám to líbilo a také jsme si uvědomili, jak zajímavé je okolí Brna.           

Ideální místa i pro využití času o letních prázdninách. 

 
                                                                     

                                                                               Veronika Nádeníčková, VI.B 

 
Akce Žákovské rady ve školním roce 2013/14 

 
SBĚR 

 

1) papír 

2) šípky 

3) kaštany 

4) víčka 

5) pomerančová kůra 

 

AKCE 

 

1) Evropský den jazyků – prezentace zemí partnerským třídám 

2) Halloween – přijď do školy v masce. 

3) Jarmark – organizace a vystoupení v tělocvičně 

4) Hračkiáda 

5) Buďme slušnější. 

6) Barevné dny 

 

Ještě do konce roku připravujeme: 

 

7) Olympiáda – sportovní den 

8) Spaní ve škole 

9) Vyhlášení výsledků sběrů surovin – předání cen 

 

 

SPOLUPRÁCE / NÁVŠTĚVY 

 

1) Ústav sociální péče – KOCIÁNKA 

2) Dětská nemocnice Brno 

3) Chovánek 

4) Krizové centrum 

5) Návštěvy tříd – předávání peněz z Jarmarku  



 

 
 

 

Žáci naší školy a pravidelná návštěva knihovny 
 
 

Žáci několika tříd naší školy společně navštěvují tzv. Knihovnu na křižovatce. 

Po celý rok si půjčovali knížky i časopisy, hráli si s hračkami, utvořili „debatní 

kroužek“ v druhé místnosti knihovny, kde probrali svoje dětské starosti… 

Docela si zvykli na atmosféru klasické knihovny a všeho, co k ní patří. 

Můžeme jen doufat, že jim vztah k četbě vydrží. (A bezvadné byly i 

nafukovací balonky, se kterými si v knihovně zaházeli, knihovna-

neknihovna). 

Na fotografiích jsou žáci V. B právě v této knihovně. 
 

                                                 Redakce časopisu 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

Tajemný portál podle Jana Bouchala 
 

(čtení na pokračování) 
 

Kde jsme to skončili? Kamarádi ze šesté třídy zažili něco záhadného. Sešli se         

na hřišti na ulici Zahradnická a všechno vypadalo jako dřív. Jenže…Našli na 

zemi kámen, na něm modrý portál, který je vtáhl do základny mimozemšťanů! 

Dále vypravuje Honza… 

Našli jsme tělo dobrodruha, který po sobě zanechal deník, v němž jsme našli 

plán cesty do jakéhosi chrámu. Byla tam prý kostka, která by nás mohla 

poslat domů. Nemáme žádné lodě a dostat se tam můžeme pouze po vodě. 

Na zítřejší ráno jsme se šli vyspat. Vstali jsme hodně brzo, teda myslím, že bylo 

brzy, protože hodinky, jež měl Ríša na ruce, nejely. Vydali jsme se pěšky. Po 

hodině Ríšu napadlo, že můžeme vyzkoušet windsurfing. Byl to dobrý nápad, 

ale měl jeden háček. Kde seženeme ten správný materiál? 

Hledali jsme šest plochých tenčích naplavených dřev. David je našel, jenže 

pro šest lidí nestačily. Donesli jsme čtyři klády, abychom na ně dali liány, na 

napnuté liány jsme nalepili listí, takovou lepkavou hmotou, do níž Tadeáš šlápl. 

Bylo to něco jako med, ale nedalo se to jíst, bylo to žluté jako med. Já jsem 

naskočil jako první, bylo to jednoduché. Adam ale asi šestkrát spadl do vody. 

Nakonec jsme dopluli k první značce, celkem jich bylo 299. Zde se někde 

nachází listina s informací, kudy dál. Měla by být na zemi pod stromem. Nic 

jsme ale nenašli. Utábořili jsme se u žlutého stromu. Já jsem se šel podívat, jestli 

kolem něj něco nenajdu. Druhý den ráno na nás padl strach, že se už 

nebudeme moct vrátit. Vydali jsme se pěšky podél řeky.          Já  a David 

jsme se dívali pod každý strom, Adam mezitím zahlédl jednu z těch 

podezřelých včel! Měla obrovské žihadlo, bylo větší než já sám. A Tadeáš si 

všiml, že včela držela v pařátech svitek obalený listím. Napadlo mě, že by to 

mohla být jedna z těch 299 listin. Běželi jsme za včelou k úlu. Včela tam ten 

svitek upustila                 a ulétla pryč. Běželi jsme až tam, kam to šlo, Adam 

zůstal dole a hlídal. Vešel jsem dovnitř, všude to bylo ulepené. Prošel jsem 

chodbou, ta vedla do další velké místnosti s kuklami. Podle mě tam bylo 

hnízdo a vypadalo to, že se brzy vylíhnou. Díval jsem se pozorně a najednou 

jsem uviděl svitek. Jenže jsem zakopl a jedna kukla se vylíhla. Rychle jsem 

popadl svitek a šel jsem. Vyšel jsem ven a uviděl jsem Adama, tak jsem na něj 

potichu zavolal. Začali jsme překládat texty, abychom zjistili, jak se odsud 

dostat. Podaří se nám to? To se dozvíte v dalším čísle. 

 

Honza Bouchal, VI.A 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Poezie Ivety Pruckové 

 
Odešel jsi. 

Samotná paní… 

Kráčí sama tmou… 

A beze strachu, 

jde s tebou, 

podáváš jí ruku, 

je hrozně ledová. 

Teď slyším spoustu hluku, 

i když je všude klid… A tma… 

Mé srdce, které mi brání v cestě, 

a ona na něj naráží… 

Myslí si, že si jen její. 

Mám na ni zlost. 

Vždyť ty patříš jen mně, 

napadá mě v duchu 

a rázem jsem na dně. 

V mém srdci však zůstaneš napořád, 

i když jsi s ní odešel. 

Bylo to kvůli mně? Nebo kvůli komu? Například? 

Proč mě ještě smutek nepřešel? 

 

                      Iveta Prucková, VIII.A 

 

 

 

 

 

 

Moje ideální představa o životě 
 

Moje ideální představa o životě by začínala v Kanadě. Tato myšlenka se 

zrodila v mých deseti letech společně s myšlenkou stát se v budoucnosti 

spisovatelkou. Tohoto snu se držím i nadále a píšu (doufám úspěšnou) knížku. 

Dokážu se rozepsat  i na několik stránek. 

Líbí se mi optické klamy a právě na vlajce Kanady jeden takový klam je, 

navíc v Kanadě je (podle mě) krásná příroda, která by mě mohla inspirovat. 

 

                                                 Autorka nechce být jmenována. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Dívka, která viděla víc než ostatní… 
 

(čtení na pokračování) 
 

Ahoj, jsem Lissandra Charleiová a je mi čtrnáct let. Už jste se mnou setkali. Bylo 

to v listopadovém čísle časopisu Pegas.  Když jsem se narodila, dokázala jsem 

neskutečné věci. Třeba jsem si hrála s panenkami a mladší bráška si chtěl také 

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. 

 

Prázdniny uběhly jako voda, ale já se už za Wendy do školy nevrátím, máma 

mě přihlásila do školy pro stejně nadané děti jako já. Jedeme naším starým 

peguotem na nejbližší letiště. Čekaly jsme na lavičce, která směřovala ke 

dveřím, před nimiž čekala letuška. Do těch dveří jsme měly ve 12.30 vejít, ale 

bylo 12.08, nad dveřmi nebylo nic napsaného, takže jsem nevěděla, kam 

poletíme. 

„Mami, kam poletíme?“ zeptám se nedočkavě, máma neodpověděla, jen se 

na mě podívala tak, že jsem se radši na nic už neptala. 

 

Poté jsme nastoupily do letadla. Rozhlédnu se kolem, všichni lidi se tváří 

nervózně, jako bychom… Jako bychom měli letět na Bermudy. 

 

„Mami, kam to letíme?“ zeptám se mámy vážnějším tónem. „To nechtěj 

vědět,“ odpoví máma. Zadívám se do tyrkysového moře, za chvilku uvidím 

překrásný ostrov, ten krásný pocit se rychle změní v šok, když se dozvím, že 

jsme v bermudském trojúhelníku. 

„Mami, to budeme…,“ radši mlčím, když uvidím mamčin obličej bledý jako 

stěna. Máma nic neříká, jen přikývne, že přistaneme na Bermudách. 

 

Konečně, přistáli jsme, ale mám pocit, že když vystoupím, přižene se tornádo            

a vezme mě s sebou. Takže jsem vystoupila a zatím ani jednou nezafoukal vítr. 

„Áááá!“ Kdosi mě popadne zezadu, rychle se otočím a chystám se k boji. 

Cože?    Co tady dělá ona? Vždyť neumí kouzlit ani není upír a ani se neumí 

proměnit v lykantropa! 

„Wendy, co tady děláš?“ zeptám se nechápavě. 

„No… víš, jak mám ty super rychlý reflexy? Tak rodiče usoudili, že nejsem 

normální holka…tedy ztracený případ.“ „A co teda jsi?“ 

„Kdybys mě nechala dopovědět, moc ráda bych ti to řekla! Jsem zvláštní 

druh vlkodlaka, který byl na pokraji vyhynutí, takže jsme se naučili být rychlí, 

neviditelní. Jestliže jdu, tak mě není slyšet… A můžeme se proměnit, kdykoliv 

chceme, jako třeba teď, ale teď se měnit nebudu, nechce se mi.“ 

To je dobrý, takže já mám kamarádku vlkodlaka. Tak schválně, jak vypadá: 

má černou srst jako její vlasy, jizvu na levém oku, o které nechce s nikým 

mluvit, vypadá jako obří vlk podle filmu Twilight, takže se promění během 

zlomku sekundy a tím roztrhá svoje oblečení, to musí mít velikou zásobu 

oblečení! Takže se na ní můžu někdy svézt. 

 



 

 
 

„… A ještě budu učit obranu a… umím číst myšlenky!“ dopoví Wendy. SAKRA! 

Sakra! Sakra! Sakra! Proč zrovna ona umí číst myšlenky? 

„Holky, povídat si můžete na pokoji, ale teď běžte do školy nahlásit se 

ředitelovi!“ vloží se do řeči máma. 
 

 

 

„Dobře paní Charleiová, už jdeme,“ řekne Wendy za nás. Jdeme přímo 

k hlavnímu vchodu, už jsme před ním a já se chystám otevřít dveře. Náhle nás 

zastaví parta kluků. 

„Vy dvě jste tady nový?“ zeptá se jeden z nich, už, už se nadechuji, že 

odpovím, ale dřív než já odpoví Wendy 

„Jo, jsme tady nový!“ Co to děláš Wendy? Neblázni kvůli pěknému klukovi, já 

se umím ovládnout před hezkým klukem, na rozdíl od tebe! V duchu na ni řvu. 

Wendy se ke mně otočí a výhrůžně jí problesknou oči. No tak Wendy, 

vzpamatuj se! Povytáhnu obočí, abych jí naznačila, že chci po ní odpověď. 

„Dobře, máš pravdu,“ řekne vyrovnaně Wendy. 

 

                       .     .     .                                                     Kristýna Nováková, VI.A 

 

 

 

 

BYLO, NEBYLO 

 

Kdyby tu nic nebylo, lépe by se žilo. 

Jak ten vítr, jak ten déšť. 

Jak to slunce na obloze, 

jak ta moucha na stole. 

Jak ten zvonek v naší škole, 

jak ten bazén u moře. 

Kdyby tu nic nebylo, lépe by se žilo. 

 

Vítr fouká do tváře, 

déšť ti vlasy smáčí. 

Slunce svítí do očí, 

moucha to líp snáší. 

Zvonek zvoní na hodinu, 

bazén smrdí na sto honů. 

Kdyby tu nic nebylo, lépe by se žilo. 

 

Když tak o tom přemýšlím, 

je to vážně hrůza. 

Kdyby tu nic nebylo, 

byla by tu nuda. 

 

Michaela Šebestová, VI.C 

 

 



 

 
 

 

Příroda a vyjádření našich pocitů z ní 

 
Léto se blíží a snad máme během prázdnin k přírodě blíž… Žáci osmého 

ročníku se snažili vyjádřit své pocity z letního rána, ze západu slunce či 

posezení u táborového ohně. 

 

Ulice města ozářily jasné paprsky letního slunce. Teplé chodníky, zelené lístky 

stromů, střechy městských domů, to všechno se teď třpytí ve světle slunce. 

Teplo, jež z něj čiší, ohřívá zem. Paprsky se odrážejí od střech aut a probouzí 

všechny obyvatele malého městečka do krásného prosluněného dne. Ptáci 

začali zpívat. I ten nejmenší brouček vylezl ven pokochat se tou nádhernou 

podívanou. 

     . . . 

Prší a já ležím v posteli a poslouchám, jak mi déšť bubnuje o moje střešní okno         

v pravidelném rychlém a příjemném rytmu. Tenhle zvuk mě jakou malou 

vždycky uspával. Spousta lidí se bojí blesku. Mě vždycky fascinoval. Rychlé 

záblesky jasného světla tmavou oblohou. Jen hromy už tak ráda nemám. Jsou 

to zvuky strachu           a hrozby. Až mě z nich bolí uši. Nakonec mě ale rytmus 

tlukotu deště přemůže a mně se zavřou oči. 

Sedím sama u vodního splavu u zeleného lesa a poslouchám, jak řeka šumí, 

šeptá. Šeptá svoje nejtajnější tajemství, kterým nikdo nerozumí ani nikdy 

rozumět nebude. První ranní paprsky se třpytí na řece. V malých vlnkách I v 

malém víru dole           pod splavem. Malé kamínky hrají pod hladinou vody 

pestrými barvami. Sem tam, plácne o hladinu ploutví nějaká rybka, nebo 

malinkou žabku vidím skákat podél břehu. I listy rákosu se lesknou jako 

hedvábí. Je to krásné. 

       . . . 

Zvuk praskajícího suchého dřeva se nese temnou tmou. Neslyším nic jiného             

a nevnímám nic než ohnivé jazyky oblizující suchá polena.  Barevné plamínky 

tancují nocí a jiskry stoupají vzhůru k obloze, dokud nevyhasnou. Vždy mě 

fascinovalo pozorovat ty oranžové plamínky a hledat v nich kousek sebe 

samotné. Obrázky už zapomenutých vzpomínek, milovaných známých tváří, 

možná daleké budoucnosti. Pozorovat sílu ohně, kterou nám každý 

vyšlehnutím dokazuje.   

                                Barbora Hajnová, VIII.B 



 

 
 

Pomalu se probouzím do dnešního dne s datem 3. dubna 2014. Okno ke mně        

do pokoje je velké, kamna netopí, a tak zima nemá problém vtrhnout na 

návštěvu. Ačkoliv bych ještě spal. Víčka mi otevírá sluneční paprsek, který mě 

vybízí na jedinečnou pouť naším parkem. Nelze odmítnout. Teple se obléknu, 

trochu se nasnídám a vycházím ven. Sice je chladno, ale díky dnešní 

vymetené obloze bez mráčku a blížícímu se východu slunce, má letošní jaro 

jedinečnou atmosféru.  

Ze začátku se prodírám mlhou tak hustou, že by se dala krájet. Vítr učinil mlžné 

poušti zadost, a tak je nádherné jarní ráno. Nádherný pohled na probouzející 

se krajinu se přece nevyskytuje každým dnem. Během půl hodiny jsem vyšel 

na náš kopec, který jako dominanta kraje nabízí inspiraci nejednomu oku. 

Nemluvím, protože žádným slovem nelze vyjádřit mé pocity. Nelituji brzkého 

ranního probuzení. Stačí pohlédnout do našeho malebného kraje, jednoho z 

nejhezčích koutů Brna. Sedím na nejvyšším vrcholu naší malé městské části a 

poslouchám. Poslouchám ticho. Tento symfonický orchestr tvoří alej borovic, s 

větvemi nádherně propracovanými, že by žádný malíř nebyl schopen 

takovou dokonalost přírody prostřednictvím svého štětce a palety vykouzlit. 

Žádný drahokam se nemůže svým třpytem rovnat čisté záři slunce. Překrásný 

okamžik představuje náhlý příchod dirigenta - vychází slunce. Barvy na nebi 

se mísí dorůžova, kopce se najednou jakoby propadají, převyšuje je ohnivá 

koule. Magickou chvíli podtrhují tisíce paprsků, vydávajících se do všech 

světových stran. Teprve teď si uvědomuji, jaké nic znamená člověk ve 

sluneční soustavě. Mé nitro naplňuje strach, obava, úzkost. Nevím, co 

přinesou další dny dalších let. Přijdou vůbec ještě nějaké? Když se ale 

naposledy otočím, abych si vychutnal ten nádherný pocit bohatství, uklidním 

se. Vždyť i budoucnost může mít své světlé dny. 

 

 

                                                                                                    Pavel Šmarda, VIII.B 

 



 

 
 

Západ Slunce 
 

 

Ráda chodívám na jedno místo, kde je ten nejkrásnější pohled na západ 

Slunce. Lehnu si do trávy a pozorně sleduji. Když už se konečně obloha setmí, 

objeví se baculaté červánky, které se pěkně protahují nad naším městem. 

Sluneční paprsky mě krásně osvětlují, ale netrvá to dlouho. Při pohledu                   

do posledních slunečních paprsků mám pocit, jako by jsem byla v pohádce, 

v níž     si pro mě letí princ na bílém koni. Podá mi ruku a odveze si mě. Slunce 

se ztratí v dáli tak jako my. 

Intenzita deště 

1. Začne se stmívat. 

2. Obloha se pokryje velkými, šedými až černými mraky. 

3. Vítr se opírá do korun stromů. 

4. Z nebe začínají padat první páry kapek. 

5. Postupně se začínají kapky přidávat a vzniká velký déšť. 

 

Pocity z jevů přírody 

Krajina se utápí v mlze – nervozita. 

Z nebe se vznášejí laviny deště – naštvanost. 

Hustě sněží a vločka stíhá vločku – radost. 

Městské ulice se utápějí ve sluneční záři – nuda. 

Na strništi fouká podzimní vítr – příjemnost. 

Pod splavem hučí řeka – odhodlanost. 

Nocí se rozléhá praskot táborového ohně – strach. 

  

                                                            Monika Houbová, VIII.A 
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Foto: Pavlína Fuxová, IX.A 

                     Matěj Tichý, V.B 
        


