


Post�eh fotí kalendá�

Srpen 
Pytle volna máme, 
takže užíváme… 
Zalehneme – 
rozjímáme, 
to se ale dob�e 
máme! 

Zá�í 
prost� miluju, 
pnutí v sob� mám. 
Pravopis už piluju, 
b�it já ostrý mám… 

�íjen 
Mám o dívky zájem. 
Když v budov�
zazvoní, 
b�žíme jak jeleni. 



Mira �ezní�ek a jeho sv�t model�

Mirek by se ani sám nepochlubil, kdyby se 
�irou náhodou nesto�ila �e� na r�zné záliby, 
které provozujeme ve svém volném �ase. 

Legem se zabývá od svých osmi let, kdy 
dostal své první  Bionicle, dvacet p�t 
centimetr� vysoké postavi�ky, založené na 
principu kuli�kových kloub�. Tyto figurky se 
bez problém� hýbou. 

První klasickou stavebnici objevil ve dvanácti 
letech pod váno�ním strome�kem v krabici, 
která by mohla p�ipomínat bedni�ku od DVD 
p�ehráva�e. Byla to stavebnice STAR WARS MagnaGuardStarfighter.  

Dnes je Mirek majitelem dalších dvanácti krabic a v sou�asné dob� staví z p�ti sad kosti�ek  
z Dánska. 
Modely vznikají v jeho hlav�. M�že se pochlubit už nejmén� deseti, které vznikly ze 
stavebnic Hyena Droid Bomber, Lego Racer Fast, Záchranná akce hasi��. 

B�hem školního roku takový model spolkne týden usilovné práce. O prázdninách sta�í �ty�i 
dny a dílo je hotovo. 
Tento koní�ek, pro Mirka už p�ímo kobyla, pochopiteln� spolyká i hodn� pen�z. 

Chcete-li se modelá�e ze sou�asné 9.C na n�co dalšího zeptat, jist� vám rád odpoví. 
Jeho výtvory m�žete vid�t, jestliže zajdete na www.vseostatni.estranky.cz/vytvory-z-nudy/  

           redakce 



Podzimní pásmo  
BEZ 

Na úvod 
Napadlo vás už n�kdy, že druhý pád bez koho, bez �eho je vlastn� velmi smutný. Krutý 
pochopiteln� tenkrát, jde-li o odlou�ení, které bolí… 

Posu�te sami 

Kristýna Kejíková 
BEZ  

Papír bez tužky 
tužka bez dopisu 
dopis bez schránky 
schránka bez pošty 
pošta bez listonoše 
listonoš bez psa 
pes bez výcviku 

Št�drý ve�er bez dárk�
dárky bez strome�ku 
strome�ek bez sv�tel 
sv�tla bez barvi�ek 
barvi�ky bez radosti 
radost bez d�tí 
d�ti bez smíchu 

Volejbal bez hrá��
hrá�i bez tréninku 
trénink bez trenéra 
trenér bez píš�alky 
píš�alka bez kuli�ky 
kuli�ka bez dechu 
dech bez kyslíku 

Slza bez kapesníku 
kapesník bez oka 
oko bez hlavy 
hlava bez rozumu 
rozum v koncích 
      ………… 



Do školy v kroji aneb To �omite, co ! 

8. zá�í 2011 – 2. patro, rafiky na hodinách ukazují 
sedmou ranní. Po schodech šustí sukn� hanáckého 
kroje. 

Paní u�itelka Jana Nesvadbíková a Lenka Rašková 
fotí exkluzivn� pro �asopis Post�eh. 

Kam se hrabou modelingové celebrity Simona 
Krainová, Petra N�mcová, Karolina Bosáková, Tá�a 
Kucha�ová, Paris Hilton… na naše hv�zdy Hané. 
Každý musí uznat, že hanácký kroj pat�í k t�m 
nejkrásn�jším v�bec. 

Celá úžasná promenáda kon�ila p�ed p�l osmou. 
Kdo tam nebyl a nevid�l ob� paní u�itelky na vlastní 
o�i, má velkou sm�lu. M�že si tak akorát 
prohlédnout naše  fotografie. 

Ob� krasavice musely konstatovat, že vyu�ovat  

v této parád� by bylo sice 
povznášející, ale stejn� tak 
náro�né, jelikož pohybovati se 
mezi lavicemi se jeví velmi 
problematické.  

Redakce Post�ehu touto 
cestou ješt� jednou d�kuje za 
mimo�ádný zážitek. 

Odpov�di na další dotazy 
týkající se kroj� vám m�že 
poskytnout majitelka tohoto 
pokladu paní u�itelka 
Nesvadbíková, roda�ka 
z Kralic na Hané, dlouholetá 
�lenka Klasu, milovnice 
tradic.  

Jako oko v hlav� opatruje a 
p�ipravuje na r�zné události 
celkem p�t kroj�. Mužský, 
ženský, dva d�tské a jeden  

        slavnostní.  
                                    

redakce 



V�žodrap  -  boj o výdrž a rekord 

Parta bývalé 6.B se na konci 
lo�ského školního roku rozhodla, 
že pocvi�í své stava�ské um�ní 
z d�tských let, spojí síly, p�idá 
vytrvalost, klidn� se i pracovn�
pohádá, ale hlavn� si dokáže, že 
n�co dokáže… 

Šlo se na v�c. V literární u�ebn�
se vymezilo staveništ�, rozdaly 
povely a firma Nespadneto
zahájila stavební práce. 

Základ v�žodrapu parta architekt�
zvládla pom�rn� dob�e, ale každé 
další patro se jevilo nejist�jším a 
nejist�jším.  

Když se zapo�atá stavba ocitla brzy 
v ruinách, pocit neúsp�chu byl 
p�ehlušen smíchem. Ozývaly se 
obvi�ující výk�iky, ale chu� stav�t 
znovu nechyb�la. 

Postavíme v�ž znovu a lépe… Ono lépe 
vedlo op�t ke stejnému výsledku. 
Trosky na sebe nenechaly dlouho �ekat 
a nadšení pokra�ovat dál sláblo. 

P�esto se každý snažil vylepšit postup, 
aby se dílo poda�ilo. 

Ten den jsme to nezvládli… 
Opoušt�li jsme školu jako poražení, 
v žádném p�ípad� jsme necht�li 
p�iznat prohru definitivní.  
Musíme vymyslet lepší technologii, 
pojmenovat p�í�iny neúsp�chu a 
rozhodn� dílo dokon�it. To byla 
spole�ná �e� t�ch, kte�í z�stali. 

Po prázdninách  Nespadneto, s.r.o. 
rozjela další pokus o rekord a tady 
vidíte výsledek její práce. 

A takhle to dopadlo !!! 



Byli jsme v �ín�… 

5. �íjna 2011 odkrá�ely sedmé a deváté t�ídy do 
kina Metro 70 na další zem�pisný po�ad, v�novaný 
tentokrát velké zemi s pozoruhodnou kulturou a 
velice pestrou  historií. 
Vypráv�ní o �ín� p�inášelo jednu zajímavost za 
druhou. 

1 338 612 968 obyvatel �adí tuto zemi na první 
místo v lidnatosti na naší planet�. Uvádím údaj 
z roku 2009.  
Pochopil jsem, že život �í�ana je velmi 
spole�enský. Neradi jsou a žijí sami.  

Tato zem� se m�že pyšnit i dalšími prvenstvími. 
Nap�íklad kalendá�em. Je totiž pravd�podobn�
nejstarším na sv�t�. Byl sestaven již v roce 2637 
p�ed n.l. 
Na rozdíl od našeho b�žného kalendá�e je sestaven 
podle pohybu M�síce. �í�ané  totiž v��í, že M�síc 
je velmi silné nebeské t�leso, které má v lidském život� vliv na spoustu v�cí.  

Tradice vypoušt�ní létajících lampión� je v �ín� stará 
již tém�� dv� tisíciletí. Zpo�átku byly lampiony 
používány p�edevším v armád�, a to jako signalizace. 
B�hem dalších století se jejich vypoušt�ní stalo 
dopl�kem festival� a r�zných ob�ad�. Plamínek, který 
v n�m plápolá, má podle tradic znamenat v�d�ní a 
sv�tlo, které �lov�ku ukazuje tu správnou cestu 
životem. 

Dalším typickým znakem �ínské kultury jsou jídelní 
h�lky. Vyráb�jí se nej�ast�ji ze d�eva, bambusu, kovu 
nebo kostí, dnes už také z plastu. Ve starých dobách se 
užívaly u dvora i h�lky st�íbrné, které m�ly sloužit 
k tomu, aby odhalily, zda není pokrm panovníka 
otráven. Pokud byl totiž p�ítomen jed, st�íbrné h�lky 
z�ernaly. 

 Musím ale p�iznat, že fritované brouky nebo škorpiony  
na špejli bych si opravdu nedal… Inu, jiná zem� – jiný mrav. Dle gusta! 
         

Zdraví vás Ondra Vorá�, 7.A 
       Ki no Ardno Li  Carovjuki 



Jak jsme se radovali 

Asociace st�edoškolských klub� �eské republiky,o.s. a Národní informa�ní centrum pro 
mládež, organizátor sout�že Školní �asopis roku 2011, vyhlásil sout�ž. 

�asopis Post�eh se p�ihlásil a redakce zaslala svoje poslední �ísla. Potom nezbývalo než 
�ekat, jak usp�jeme. 

Dnes už vám m�žeme 
oznámit, že jsme obsadili 
krásné druhé místo 
v Olomouckém kraji a 
postupujeme do 
celorepublikového finále 
v p�íštím roce. Dále jsme 
byli absolutn� úsp�šní na 
postu Zvláštní ocen�ní 
poroty v kategorii Titulka – 
nejkrásn�jší stránka roku.  
Zvít�zila Marys, naše 
ilustrátorka Maruška 
Srostlíková, která už druhým 
rokem kreslí tuto stránku.    

A jdeme si pro diplomy 

25. �íjna 2011  p�t �len� redakce Post�ehu vyrazilo  sm�rem k ICM Prost�jov. O p�l desáté 
zazn�la jasná oficiálni  zpráva o tom, že Post�eh se umístil na druhém míst� a jeho redakce se 
má �ím pyšnit.   
Osobn� nás p�išel navštívit k pracovnímu stolu pan �editel CMG a chválil naši práci. Pak 
následovala beseda, pracovní seminá�, vým�ny zkušeností mezi redakcemi. 



V odpoledních hodinách jsme mohli navštívit tiskárnu v Prost�jov� a projít celým provozem. 
Prohlédli jsme si  mašiny, které vytisknou tém�� všechno, co si stihnete vymyslet. Snažili 
jsme se pochopit výrobu razítek.  

Náš slavný den se vyda�il. Byli jsme 
rádi spolu, bavili se o další práci 
redakce a rojily se nápady, které 
budeme v budoucnu ur�it� realizovat. 

Bylo nám zkrátka opravdu dob�e a 
h�álo nás, že �asopis Post�eh zaujal, 
že nás všichni chválili. 

Za redakci 
Dagmar Grošová, Kristýna Krej�í, 
Miroslav �ezní�ek, Maruška 
Srostlíková, Martin Sedlá�ek 



Na sloví�ko….. 

Kdy pospícháte? 

Dobíháte na autobus? 

Sp�cháte rádi? 

Štvou vás pomalí lidé? 

Stihne �lov�k v život� víc, když sp�chá? 

Co ti �íkají slova KVALTOVÁNÍ, HNA�KA, 
KALUP, RYCHLOVKA, SP�CH… 
Pomáhá vám vaše p�íjmení, jestliže sp�cháte? 

Tak to byla nábojnice n�kterých otázek pro pozvané nositele p�íjmení Pospíšil – 
Pospíšilová.  
Vyhledáte-li si v encyklopedii seznam nej�etn�jších p�íjmení v �esku, zjistíte, že toto 
p�íjmení je hojn� zastoupené, nebo� se nachází na dvanáctém míst�. 

Pospíšil  10 720   :   Pospíšilová  11 206    

Na naší škole se v sou�asné dob� rovn�ž potvrzuje vysoká frekvence tohoto p�íjmení.  
Nedalo nám práci zjistit, že v budov� školy sp�chá víc než ostatní celkem sedm Pospíšil�.  
P�esn�ji t�i dívky a �ty�i kluci. Po�et tohoto p�íjmení by ješt� vzrostl o p�íjmení našeho 
pana �editele Mgr. Ji�ího Pospíšila, který nás cht�l navštívit a pod�lit se spole�n� s námi 
o radost ze spole�ného fotografování. 

Celá fotoakce se p�ipravovala tém�� �trnáct dní, ale stále jsme se nemohli dobrat úplné 
sestavy. Nemocnost nám d�lala permanentní problémy, takže spole�né „sp�chání“ se 
konat nemohlo…  

Nabízíme vám tedy alespo� n�které odpov�di na položené otázky. 
Pan �editel odpov�d�l Post�ehu na t�i dotazy. 

Kdy a pro� sp�cháte, pomáhá Vám p�íjmení v dob�, kdy je málo 
�asu, sp�chají Pospíšilové více než ostatní lidé? 
   
Zdá se mi, že sp�chám neustále, protože mám spoustu povinností. 

Chci všechno stihnout co nejrychleji. 

Kdyby mi moje p�íjmení opravdu pomáhalo, p�ivítal bych ur�it�

ješt� další, v po�adí druhé, p�íjmení Pospíšil. 

Jestliže soudím podle sebe, pak musím �íci – ANO! 

     

  

Radim a Kryštof Pospíšilové 

Radim a Kryštof Pospíšilové



 Ptali jste se m�, jestli bych si zm�nila svoje 
p�íjmení ? Rozhodn� NE! Moje p�íjmení m� d�lá 
takovou, jaká jsem. Myslím tím Pospíšilovou :) 

 Ne�ekla bych ale, že mi v n��em pomáhá. N�kte�í 
si myslí, že n�kam pospíchám :D, ale já spíš d�lám 
v�ci poctiv� a na 1000%. Mnozí si d�íve mysleli, 
že pan �editel je m�j otec :DD  
Netvrdím, že by se mi to nelíbilo. 

 Vzpomínám si na jednu. p�íhodu.  

 Byla jsem ješt� takový malý špunt, myslím, že to 
bylo v sedmé t�íd�. Každý den se mi muselo n�co 
p�ihodit. Docela �asto jsem ztrácela klí�e. Hledala 
jsem je všude, nikde nebyly… A tak jsem zašla do 
kancelá�e, kde byl zrovna pan �editel, a  nesm�le 
jsem  pov�d�la: "Nenašli jste náhodou klí�e ?" A 
pan �editel se zeptal : "Jak se jmenuješ?" 
 Moje odpov�� byla tenkrát  jednozna�ná :"Pospíšilová !"  Pan �editel se pousmál  
a konstatoval :"Velmi známé jméno :)"  

Abych Vám pov�d�la pravdu - nikdy jsem se nem�la jmenovat Pospíšilová, nebo� m�j d�d si 
zm�nil p�íjmení a takhle to za�alo.On se jmenoval úpln� jinak, žádné spojení s Pospíšilem. 
Vzal si toto p�íjmení. Když se narodila moje matka, tak si mysleli, že už se nebude jmenovat 
Pospíšilová, ale to se mýlili, jelikož si vzala mého otce Libora Kánia. Všichni byli 
p�esv�d�eni, že bude Kániová. Ale to se spletli. Moji rodi�e vše tajili .A od té svatby jsem 
Pospíšilová. 

 Moje p�ezdívky ?! Myslím si, že jich bylo spousta. Šprtka , Sharpay nebo Princezna :)) Až po 
tu dnešní. Ta je velmi oby�ejná. Každý mi tak �íká. :) Moje p�ezdívka zní  Pospi nebo Pospina 
�

        Kate�ina Pospíšilová, 9.B 

Všichni Pospíšilové se tak n�jak shodli na tom, že 
kvalt pat�í k jejich životu. Tak trochu je škoda, že 
do školy v tento �as zárove� nechodí i Nesp�chal, 
Pomalý, Louda, Pauzi�ka, Ospalý…. 

Bylo by  ur�it� zajímavé porovnat jejich životní styl 
a rozjímat o v�cech, které podléhají �asu. 

      
Dobrou náladu vám všem p�eje Na sloví�ko   Pavlína Pospíšilová



Ondra Sobotka + Vojta Samson
ví, o co tu jde 

FREE RUNNING  

Rozb�h, skok p�es n�kolik metr� širokou propast¸ 
zachycení ob�ma rukama – tak n�jak vypadá jeden 
z prvk� zábavy mladých lidí ze sv�tových m�st. P�i 
tomto nebezpe�ném sportu nejde o peníze, nejde o �as, 
ale o dokonalé zvládnutí r�zných technických prvk�.  

Extrémní sporty nemusí být provozovány jen 
v divoké p�írod�. Stejn� dob�e se jim da�í i v hust�
zastav�ných m�stských aglomeracích. Jeden 
z nejpodivuhodn�jších vznikl p�ed sedmnácti lety ve 
Francii. Za�alo se mu �íkat parkour a v angli�tin� je 
známý jako Free Running, tedy volný b�h.  

Jde o pohyb, p�i n�mž je t�eba p�ekonat r�zné 
výškové rozdíly a obtížné p�ekážky, které lze najít ve 
všech m�stech. 

Duchovním otcem této zvláštní disciplíny je 
Sebastian Foucan z pa�ížského p�edm�stí Lisses. 

Já a m�j kamarád si hlavn�
p�ejeme, aby tento sport 
za�alo provozovat více lidí.  

Myslíme si 
 totiž, že je stále málo 
známý. 

A hlavn� si to nezapome�te 
užít. O to tu jde!!!��

Hodn� št�stí vám p�ejí  

Ondra + Vojta, 9.A 



P�edstavujeme 

�ím žije, po �em touží Míša �iháková

Od svého d�tství chci být profesionální 
baletkou. Dokonce jsem se kv�li tanci vzdala 
plavání.  
Do Základní školy Vladimíra Ambrose jsem 
chodila šest let. Tane�ní školu Pirouette 
navšt�vuji již druhým rokem. Škola je to skv�lá 
a moc mi vyhovuje; jezdíme na r�zné závody a 
soust�ed�ní. 
Aby se mi da�ilo vynikat na sout�žích, 
navšt�vuji krom� baletu ješt� gymnastiku. 
Úsp�ch p�edstavují �ty�i medaile – dv� první a 
dv� t�etí místa.  
Jak šel �as, zatoužila jsem po olomoucké 
tane�ní konzervato�i. Asi jsem si ješt� nikdy 
nep�ála nic víc a siln�ji, bohužel se mi ale 
nepoda�ilo p�esv�d�it mamku, aby souhlasila. 

Rozhodla jsem se tedy pro tane�ní školu u nás v Prost�jov�.  
A jestli vás zajímá, jaký mám  nejkrásn�jší baletní zážitek, pak je to ten, když nám naše 
náhradní paní u�itelka z olomoucké konzervato�e p�j�ila piškoty, abychom si vyzkoušeli , co 
to obnáší. V��te, že to bylo bolestivé stoupání, ale já nikdy nep�estanu toužit po tom, abych 
stála na jevišti a byla profesionální baletka…. 
          Míša, 8.B 

Voda, voda, samá voda…       
ho�í, ho�í, p�iho�ívá 
tady  Lenka Skoumalová

Plave od p�ti let, od sedmi závodn�, byla 
odm�n�na již 135 diplomy, z toho t�emi 
z d�tské olympiády, sedmi z mistrovství 
republiky, je majitelkou 55 medailí. 

Práv� se díváte na pohár Nejlepší výkon – 
Velká cena Prost�jova 2011. 

Leni, blahop�ejeme!  Jsi úžasná.   
      
      
    redakce Post�ehu 


