
 



JARO 
David Jorníček 

 
Přišlo jaro a s ním svátky, 
oslavujme, už je zpátky. 

Už je jaro, lásky čas, 
zná to přec už každý z nás… 

 
S jarem přijdou také mraky, 

venku sprchne, žádné strachy. 
Sluníčko se z mraku dere, 
volá na nás, že už hřeje.  

 
Stejně letos jako loni 

rozkvétají všude stromy. 
Včelky pilně pracují, 
z květu na květ létají. 

 
Jen co z domů vyrazíme, 

vše zelené uvidíme. 
Ptáci venku cvrlikají, 
mláďata už vyvádějí. 

 
Je tu jaro , lásky čas, 

užijme ho každý z nás. 
Lidé se zas usmívají, 
na sluníčku vyhřívají. 

 
 
 
Milí čtenáři, jistě jste si všimli, že se titulní stránka našeho časopisu stala výzvou pro 
novou ilustrátorku dalších dvou ročníků Postřehu. Představujeme Veroniku 
Velebovou z 8. B.  
Veronika by stála o to, abyste se vyjádřili, zda se vám více líbí její práce v barevné 
verzi, nebo vás více oslovuje a získá  si vás práce černobílého provedení. Provedli 
jsme krátký průzkum pouze v její třídě a tam jsme se nedobrali jasné odpovědi. Proto 
vznikl nápad oslovit co nejširší  publikum, které rozhodne, a Verča bude mít jasno. 
Na nástěnce se tedy objeví listina, na kterou zapište své jméno a třídu do vyznačené 
vámi vybrané  kolonky. Za váš zájem o naši práci děkujeme. 
                           redakce 



ČIKYTA z Určic 
aneb na koho Terka nedá dopustit  
 
 
Ruce Terky Pidaničové  bývají 
vyzdobeny autogramiádami jejího 
velkého mazlíčka Čikyty. Tento 
všeobecně uznávaný mazel rodiny je 
momentálně nasazen na dietu, jelikož 
váha ukazuje tři kilogramy kočičího 
masa.  
 
Je to podle jejích slov anděl 
v beránčím rouchu, který se 
nestresuje lovem myší, ale očekává 
pravidelnou kvalitní stravu se 
špičkovým servisem.   
 
Jestliže patříte k milovníkům domácích mazlíčků a máte zájem o to, abyste zveřejnili 
svoje zkušenosti, zážitky a fotografie, mohli se třeba i vzájemně kontaktovat 
s ostatními chovateli, potom máte možnost navštívit redakci Postřehu  a nabídnout 
svůj příspěvek k zveřejnění. 
 
Foťte, pište, zaznamenávejte a hlavně nabídněte ostatním k posouzení, pobavení 
atd. 
                                                                                        redakce 
 

 

Psů a koček je v ČR na obyvatele nejvíce v Evrop ě 

Ve čtyřech a půl miliónu domácností v České republice žijí podle odhadů téměř dva 
milióny psů a milión koček. Jedno nebo více domácích mazlíčků tak chová podle 
statistik polovina českých domácností. V počtu chovaných zvířat na počet obyvatel 
jsme v Evropě na samé špičce. Zhruba čtvrtina českých psů má navíc doklad o 
původu. 

Zvířata působí jako domácí společníci především ve městech. Na vesnici je brán pes 
spíše jako hlídač.Chovat zvíře patří i k národní tradici.  

 



Recitátor s číslem 56 
 
Nebát se a jít do toho 
 
Tak tato slova rozjížděla recitátorskou kariéru Ondry 
Voráče před třemi roky. Byl tenkrát v šesté třídě a učit se 
básničku nazpaměť nebylo zrovna to, po čem by tolik 
prahl.  
Když se mu v loňském roce podařilo uspět ve školním 
kole, začal na sobě opravdu pracovat. Texty autorů už 
vnímal do jejich hloubky, sám hledal různé prostředky, jak 
text nabídnout, aby zaujal a neodešel jen do minulosti 
krátkého potlesku. 
Možná si říkáte, co na tom všem vlastně je. Tak třeba i to, 
že Ondru baví především ve volném čase pohyb. Je to 
sportovec a miluje fotbal.  
Přesto vám ale dnes řekne, že recitaci nehodlá zabalit a 
chystá se na další vystoupení,  neboť ho oslovilo prostředí, 
kam se letos na jeden den jako postupující recitátor 
okresního kola  prorecitoval.  
 

26. dubna 2013 se dvě desítky nejlepších 
recitátorů kraje sjely do Olomouce, aby nabídly 
svůj kumšt ostatním k pokochání.  
A byl to opravdový koncert slova. Nejdříve 
rozcvička, vzájemné sblížení, prošlápnutí 
pódia a potom už jen nic nezkazit, vychutnat si 
svůj prostor a pochvalné hodnocení publika 
uložit do vzpomínek. 
 
 

Ten den měl Ondra ještě jeden 
zápas. Fotbalový. Vyměnil roli sólisty 
za hráče v kolektivu. Večer usínal 
s přesvědčením, že v životě se dají 
zvládat různé disciplíny.     
 
Ondro, jsi borec!                   
                                            redakce 



KRÁL a KRÁLOVNA  POSTŘEHU 2O13 
 
Květen už několik let patří v redakci našeho časopisu k nejvíce očekávaným a 
vyhlíženým měsícům. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá. Za několik týdnů bude 
totiž opět končit protežované předbíhání v jídelně a kantýně. Majitelka předbíhací 
VIP karty  Emílie Vařeková to ví ze všech nejlépe.  
Bylo jasné, že právě ona  vyrazí 22. 5. 2013  obhajovat svoje pozice. 
Přihlásit se mohl každý, letos tuto možnost využilo dalších osmnáct soutěžících.  
Na začátku boje proběhlo tradiční společné fotografování. Tým 6. B ocenil zdravici 
paní učitelky Prokopové, která je, jak se později ukázalo, zcela významně označila za 
možné nástupce, popřála jim fištróna a mohli jsme začít. 
 

První kolo soutěže bylo rozehřívací. Na pódium nastoupili deváťáci.  
Lenka Skoumalová,  Honza Čelovský, Radek Mlčoch a Honza Antl. Postřeháci 
„ofotili“  jejich oděv, doplňky a uložili tento zážitek do své paměti.  
 
Za pár minutek před nimi totiž stáli sice ti 
stejní figuranti, nicméně v pozměněné 
verzi. Větší i minimální změny  bylo třeba 
zaznamenat, neboť právě ty 
představovaly cenné body v postupu 
vpřed. 
 
Druhé kolo nasadilo vyšší patro 
pozornosti a pamatováka. Hoďte totiž do 
hlavy 18 symbolů a zapište je do tabulky 
přesně tam, odkud jste si je vypůjčili.  
 
Třetí masáž mozku ukládala informace 
stejným způsobem, ale tentokrát 18 
čísel, což už nebyla legrace ani omylem. 
Touto brankou už totiž procházel 
budoucí vítěz!!!!!!!!!!!! 
 



KRÁL POSTŘEHU 
 

Vítěz VIII. ročníku soutěže 
 

Eduard Havíř 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato karta opravňuje majitele k přednostnímu odběru 
oběda bez čekání ve školní jídelně 
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 

ve školním roce 2013/2014. 
Může být použita i při nákupu ve školní kantýně. 

Karta je nepřenosná pro jinou osobu. 
 

Redakce Postřehu blahopřeje!!! 

 

KRÁLOVNA POST ŘEHU 
 

Vítězka VIII. ročníku soutěže 
 

Nikol Khestlová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato karta opravňuje majitelku k přednostnímu odběru 
při nákupu ve školní kantýně 

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 
ve školním roce 2013/2014.  

 
Karta je nepřenosná pro jinou osobu. 

 
Redakce Postřehu blahopřeje!!! 

 

Úžasných 33 bodů usadilo Eduarda Havíře z 6. B do křesla majitele předbíhací karty 
pro školní rok 2013/2014. Byl skvělý a redakce Postřehu mu blahopřeje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letošní ročník však ještě přinesl další novinku, která určitě v příštích letech 
zaznamená stejně velký zájem o účast v této soutěži. 
Nikol Khestlová z 8. B se totiž stala majitelkou 
„poloviční“ předbíhací karty v kantýně školy, 
neboť  ustála  boj pozornosti a nervů ve 
vyřazovací soutěži rychlých odpovědí. Toto kolo 
soutěže bylo překvapením, které na závěr setkání 
už nikdo nečekal.  Pozoruhodné určitě bylo to, že 
ve finále nakonec spolu bojovali budoucí majitelé 
karet.  
Blahopřejeme!!! 
 

 



 
 
 
 

LETNÍ PRÁZDNINY 
 
LÉTO - Moje nejoblíbenější roční období! A myslím, že ne jen moje. 
Chvíle, kdy mají všichni ten vytoužený klid od školy. Chvíle, kdy si každý 
užívá po svém. 
Někteří ty dva měsíce prosedí u počítače. Nechodí ven, ale co si pak z těch 
prázdnin budou pamatovat?  
No, když jim to tak vyhovuje. Tak proč ne. 
 
Zato já se budu snažit,  abych měla z těchto prázdnin ty nejlepší zážitky, na 
které budu dlouho ráda vzpomínat. 
Chorvatsko,  chata.... a snad mi k tomu ještě něco přibyde. 
Už se úplně vidím v den vysvědčení, jak  hodím tašku do kouta a konečně 
si řeknu: ,,Jsem volná!'' 
 
 
 
 
 
 
 

LÁSKA 
 

Láska přátelská, láska rodinná,láska k domácímu mazlíčkovi,.. 
Ale přece jen LÁSKA je nejkrásnější mezi dvěma lidmi. Najednou jste v oblacích, cítíte 
se jedinečně, nemyslíte na nic jiného než na toho druhého.  
 
Ne vždy je vám láska opětovaná. Jak říká Abde:  
 



,,K čemu je cit,  když není opětován? 
K čemu je láska, když miluješ sám!? '' 
 
 
To se potom cítíte mizerně, nemáte na nic náladu, chcete všechno změnit. 
Člověk by si měl jít za svým cílem. A být s tím, koho doopravdy miluje. 
Protože: 
 

,, Láska přeje odvážným.'' 
 
  
 
 
 

SPORT a PODVÁDĚNÍ 
 
Sport je víceúčelový. 
Každý by si měl najít ten svůj druh sportu, který mu bude vyhovovat.  
Ve sportu je přísný zákaz podvádění! Vyhrát čistě? To je ten nejkrásnější pocit! 
Vydat ze sebe vše, překonat se a zvítězit. Když si něčím pomůžete, abyste se více 
přiblížili k výhře, už to není ono. 

 
 
 

Ten špatný pocit z podvádění budete mít 
 ještě hodně dlouho, to mi věřte. 

 
 

 
Svahilsky: HAKUNA MATATA  

                         
aneb   BUĎ V KLIDU, NETRAP SE, NEMĚJ ŽÁDNÉ STAROSTI, BEZ OBAV. 

 
Svět je jedna velká starost. 

Bohužel. 
Každý by si ale měl vymezit svůj volný čas, kdy by relaxoval, zapomněl na to zlé. 

Od věcí, které ho trápí, by si měl na chvíli odpočinout! 
Dát životu STOP a aspoň pár minut vypnout. 

 
Mozek a myšlenky se vám seřadí, už toho na vás nebude tolik najednou. 

Ale nebojte, už to končí.  
 

Tak HAKUNA MATATA a užijte si prázdniny! 



Oči 

Nejširší moře lidské oči jsou, 
celý svět na sobě unesou, 
celý svět v tisíci lodích po jejich hladině 
pluje: 
hvězdy, květiny, ptáci, města, fabriky, lidé, 
všechno, co bylo, všechno, co tu je, 
všechno, co přijde. 

Jiří Wolker 

 

 

Jen mít oči k vidění… 
 
Ano, máme oči k vidění, a přesto se kolem sebe rozhlížíme málo. Potom se stane, že 
o mnohých věcech nevíme.  
Nerozumím lidem, kterým je zcela jedno, co se v jejich okolí děje. Domnívám se, že 
není dobře zaobírat se pouze tím, co se děje nám.  
Občas mívám pocit, že většina lidí je zahleděna pouze a jenom do sebe, nezajímá se 
o problémy jiných, svět ztrácí obecný pocit starosti, ignoruje bolesti druhých. 
Utíkáme před reálným světem, topíme se ve snech… 
Bůh nám otevřel oči ne snad proto, abychom se zhlíželi v zrcadlech.  
Problematika drog, alkoholu a ostatních závislostí se mě opravdu netýká, ale to 
neznamená, že mne tento problém netrápí. Proč jsou ale někteří lidé zcela lhostejní, i 
když  mají toto přímo před očima? 
Co nás vlastně vede k lhostejnosti, odsouzení druhých?  
A co se jeví jako horší. Můžeš si za to sám, ne? 
Kdo nám dává právo soudit. Je přece ještě možnost druhé šance, začít znovu… 
Já vím, říkáte si, že slečna Texlová chce tímhle spolknout svět. Jo, možná jsem 
hloupá a tohle je můj pohled na svět, ale v jednom mám snad pravdu. Je to v nás, 
v nás lidech! 
      Lucie Texlová, 8. A 
 
 



Na sloví čko 

ö + ö + ö    
Na slovíčko mělo tentokrát komorní charakter, jelikož čeština nezná ö. Je nám tedy 
všem jasné, že počet majitelů tohoto příjmení byl protentokrát minimální.  
 
Na setkání se dostavili  Kristýna Götzová, Ond řej Schön  a Lukáš Fröml. 
 
Kristýna i Ondra se znají, protože oba chodí do stejné třídy 7. A. Lukáš je žákem 
 6. B.  
Otázka byla stejná pochopitelně pro všechny. Jak se vám žije, podepisuje, 

seznamuje…… s ö?    
 
Lukáš vidí ve svém příjmení smajlíka. Do 
budoucna se obává, že by mohly být problémy 
na úřadech. Je jasné, že psaní na počítači může 
někomu udělat  čáru přes rozpočet.  
 
Mrzí ho, že ve skutečnosti netuší, co jeho jméno 
znamená. 
Redakce se snažila pátrat a zjistila, že by jednou 
z variant mohlo být pobožný. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naopak Ondrovo příjmení při překladu nabízí 
jistotu. Z němčiny přeloženo pěkný. 
 
Ondra zmínil, že si jméno nemohl vybírat, i 
přesto se mu líbí. Byl by rád, kdyby se tak 
jmenovala i jeho manželka, protože bude určitě 
krásná. 
 
Kristýna se bohužel nevyjádřila, takže se jí, 
máte-li zájem, můžete dotazovat vy. 

        
  

redakce 



DERBY si vás najde 
 
Další pokračování postřehácké soutěže našlo snaživce v pátých třídách. Jonáše 
Peterku, Jakuba Součka a Markétu Hebrovou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tentokrát jsme se soustředili na schopnost odhadnout co nejpřesněji čas, trápili jsme 
vaši paměť a hmat. Svou roli hrála určitě i představivost. 
 
Abychom byli konkrétnější.  
Úkol číslo jedna vypadal poměrně jednoduše, jelikož jedna minuta času se dá 
opravdu dobře odhadnout. Vyhrát však mohl jen jeden a sice ten nejpřesnější. 
 
Kdo necvičí poctivě pamatováka, nemůže vyhrát. 
Tak jednoduše lze posuzovat další soutěž, ve 
které šlo o to, abyste podrželi v hlavě různé  
obrázky postaviček. Bylo jich celkem 
dvanáct!!!!!!!!!!! 
Jaké je se pohybovat ve tmě? Derby nabídlo 
pytlíky plné drobností zamíchaných  do sebe, 
maličkostí, kterých je plno a všude. Úkolem bylo 
pojmenovat jednotlivé předměty, aniž by je 
soutěžící mohl vidět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězem druhého kola nové soutěže se stal Jonáš Peterka. Blahopřejeme! 



NIKOL KHESTL a její svět 
 
Nikol  je prý kamarádská, energická,  
hyperaktivní, pohodová, švihlá, 
vynalézavá, bláznivá…. Tak to o ní 
říkají spolužáci a kamarádi. 
 
Miluje oranžovou barvu a je 
přesvědčena, že jí přináší radost, 
napětí, velké dobrodružství. Tato 
barva ji „obklopuje láskou“. Modrá 
barva je prý  ale nejlepší. 
 
Není vůbec vybíravá, odmalička je 
naučená jíst všechno, nejraději má 
ovoce a zeleninu!!!!!!!!!! 
 
Podle momentálních pocitů mixuje hudbu. Mezi nejoblíbenější  však patří 
Taylor Swift, Justin Bieber, Rihanna. 
 
Její svět?  To je tanec, pohyb. Tanci se věnuje od osmi let, dělala sportovní 
gymnastiku tak dobře, že se věnovala i ostatním dětem. Bohužel si velmi zranila 
ruku. I přesto pořád pořád trénuje…. 
 
Je obklopena lidmi. kteří ji vždy podporovali a fandí. Nikdy se nenudí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše společná fotka ze soustředění, kde jsme všichni 
pořádně makali, makali, odpočívali a zase makali :D ale 
jinak super !!! :)   


