


Dveře budovy školy se opravdu otevřely ve stanovený čas a dorazila zhruba polovina 
vyzvaných 3D. 
David Zedník přichvátal však o půl hodiny dříve a mohl tak poklábosit s hlavním fotografem 
akce Markem Nadýmáčkem. Spekulovalo se o tom, co čeká déčkaře za souboj. 
Půl osmá na sebe nedala dlouho čekat a vytvořené týmy rozjely nejdříve boj o body na 
otázky, které se týkaly významu jejich jmen. 
 

DAVID  znamená náčelník, miláček a strýček. Svátek 30. prosince. 
 

DANIEL  je mužské jméno, které znamená „Bůh je můj soudce.“ Svátek 17. prosince. 
 

DOMINIK  = pán. Svátek 4. srpna. 
 
První kolo vyhráli s přehledem Danielové. Daniel Fidra odpověděl téměř okamžitě, zatímco 
obě zbývající družstva tápala a nedotápala. 

 
Druhé kolo bylo otázkou síly a výdrže. Páka bez rozcvičení a navíc hned po ránu ukázala, kdo 
z mužů posnídal, a mohl tak ostatní bojovníky silou své ruky poslat na dřevo. 
Dominik Schenk zvítězil hned třikrát za sebou a družstvo sklidilo deset bodů. 
 
Závěr však mohl výsledky naprosto zvrátit, jelikož poslední soutěž byla bodována nejvíce. 
 
Družstva měla složit z nabízených kartiček co nejvíce slavných jmen majitelů 3D. 
 
Boj se zdál celkem vyrovnaný, ale nakonec se ukázalo, že početné družstvo Dominiků 
objevilo a složilo nejvíc příjmení. 



Takže pro vaši představu uvádíme celou sestavu  D+D+D. 

David Belle 
David Navrátil 
Dominik Hašek 
Dominik Duka 
Daniel Landa 
Daniel Craig 

 
A pak se 9. 10. 2013 otevřely dveře podruhé. Do učebny nakročil pan učitel David Navrátil, 
který se domníval, že bude moci poblahopřát „svému“ družstvu. 
Přijal informaci o vítězi, nedal pochopitelně najevo znát dávku zklamání a vítězi poblahopřál. 
 
Akce se zdařila, ukázala, že soutěžit pěkně zčerstva je možné, a proto počítejte s tím, že brzy 
se objeví na nástěnce soupiska dalších, možná dívčích jmen, která budou bojovat šarmem, 
úsudkem a šikovností.

 redakce  



Bílý, Černá, 2x Fialová 



Aby byl krásný motýl obdivován, musí nejdříve prožít život kukly. Řečeno s nadsázkou, 
proto novopečené kukly šestých ročníků na konci září a začátkem října odjely do krásné 
podzimní přírody pracovat na tom, aby se vrátily na svých křídlech jako 
nepřehlédnutelní, úžasně sladění a ve svém letu jistí, obeznámení s možnými riziky 
putování světem, chápáni i chápající, zkrátka a dobře tvořící společenství, které si 
rozumí, dovede pomáhat a spolupracovat. 
 

Na první tři dny jsem se těšila už od té doby, kdy jsem se o připravovaném výletě
dozvěděla. 
Chtěla jsem, abychom se s kamarádkami dobře bavily. 
Moc se mi líbila středeční procházka po lese, příroda byla krásná, užívali jsme si při 
společenských hrách, hry venku byly bezva. Budu dlouho vzpomínat, 
bylo to super a mám i fotografie na památku.
 

 Veronika Obrová, 6. B 
 

Odjížděli jsme z páté koleje a ve vlaku byla velká sranda až do Sobotína. Do hotelu se 
šlo pěkně pěšky. 
Líbila se mi druhý den procházka, šlo se na velký kopec a někteří běželi potom dolů. 
Celý den se něco dělo. Plno zážitků a informací. Obědy a jídlo bylo super. Vlastně se mi 
ani nechtělo domů. Do Sobotína bych se ráda vrátila, bylo mi tam dobře. Mohla jsem se 
seznámit s novými spolužáky a najít si kamarády.
 

 Saša Došková, 6. B 

 
Líbilo se mi tam. Hráli jsme hry, opékali špekáčky, chodili na procházky, kreslili a
soutěžili. Vyšlo nám pěkné počasí. A obědy byly taky bezva. 
 

 Terezka Koutná, 6. B 
 
 



 
 
 

 



   



krájí úsměvy! :-) 
VE ronika Přikrylová  + Kateřina Kadlecová 
Nová rubrika časopisu POSTŘEH přinese žerty z naší školy. 
Zachycené situace fotoaparátem okořeněné vtipným, ostrým komentářem by vás
měly aspoň trochu rozesmát. 
Až nás potkáte s postřeháckým foťákem, máme na někoho určitě políčeno. 



 

  – my vzpomínáme… 
130 let v životě školy je určitě velká událost. Taková zastavení jsou příležitostí 
k ohlédnutí za vším, co k tomu patří. 
 
Spoustu věcí, které ke školní docházce patří, časem určitě každý zapomíná a ponechává 
trvale v hlavě jen ty velenejdůležitější. Například první školní den, ten nejde jen tak 
vygumovat a neuložit do osobního archivu. 
 

• Vybavuje se mi ten pocit, když jsem poprvé vešla do své třídy. Měla jsem udělaný culík 
od maminky a na sobě bílé tričko a džíny. Ceduličku se svým jménem jsem okamžitě 
našla a nadšeně běžela ke své lavici. Spokojeně jsem tedy zasedla a pořád se hloupě 
usmívala. Vedle mě seděla černovlasá holčička – taky s culíkem. Hned jsme se 
seznámily. ….vždyť tenkrát bylo seznamování ještě lehké. 
 
                                                                                               Lucie Juřenová, 9. B 
 
 
• Pamatuju si na ten pocit, jako by to bylo včera.Vstala jsem podstatně dříve, než bylo 
třeba. Hodně se těšila. Ne snad proto že se budu učit, ale že do mého života vstoupí noví 
lidé, že poznám jiný svět, neboť poznám někoho jiného než svou rodinu. Poznám 
význam slov noví kamarádi. 
Tušila jsem, že je to nový start. Teď, když se dívám na svoji šestiletou sestřičku, vidím 
v ní kousek sebe, vidím to, co jsem zažívala před devíti lety. Vidím to nadšení, 
uvědomuji si, čím vším bude procházet, a já už mám za sebou. 
 
                                                                                             Nikol Khestlová, 9. B 
 
• Pamatuji si, jak jsem s novou aktovkou, kterou jsem pochopitelně dostala s předstihem 
už na Vánoce, vybavená pastelkami všech barev, růžovým třípatrovým pouzdrem 
s princeznami, se svačinou a dobrou náladou, vstoupila do školy. 
Táta mě natáčel na kameru a já si v tu chvíli připadala jako hvězda, která už vstupuje 
do světa zodpovědnosti. Dva culíčky na hlavě a hlavně ty černé punčocháče s bílými 
sedmikráskami. Tak ty byly v tu dobu moje nejoblíbenější. 
 
                                                                                             Viktorie Zbořilová, 9. B 





  



 ÁNEVREČ   AKLUKRAK

uondeJ aliž alyb akčičloh, áretk es alavonemj ánevreČ aklukrak. A ot mesj ěntsalv áj. etíV, čorp im
ilakíř ánevreČ aklukrak? ežotorP mesj élec ívtstěd alison ýnevreč kečepeč.
uondeJ ěm aknimam alalsop mývamt mesel  k ecčibab, chyba ij alsenaz  oldíj a ykél. aladyV mesj
es  ydet  an  uohuold  utsec.  alipuotsV mesj  od  asel  a  ecilev  es  aláb,  žokilej  es  z  asel  ylavýzo
énledišarts ykuvz. elA op ětsec mesj alědiv onlp chýnkěp buh, ůmorts a ketářívz. ohečinZ cin es v
iřek itorpan ěm ylivejz énevreč ičo a z eřek ličoksyv klv. ákíŘ im: ,oklukraK“ jed im yt ytorbod, oc
šám v  “!ukíšok 
eliM„ adár,  enap uklv, ěnvalh žydk máv edub tantuch,“a alidoh mesj op měn oldamíjorp, éretk
aknimam alipuok ecčibab. klV lačaz tavásuokzor ukčibark ,  lačaz es tituork a áj mesj mítizem
elchyr alakítu čyrp. žydK mesj alhěbod k ěniččibab ecpuolach, elchyr mesj alinovz. akčibaB im
aleřveto a ěntsodar ěm :alatív „oT mesj arád, ež žu isj ydat. lyB ut cevilsym a ,lakíř  ež melok
ádzuorb net ýrats ýnachilepo   
“.klv  aklV„ žu es ,joben, ibab, net es ut ohuold ,“ežákuen alindilku mesj .ij

aladálkyvoP mesj is s uokčibab a alětch žu tej ,ůmod ežotorp es .olavímts  akčibaB ěm alzevs
yktápz mývs ,metnabart, yba ěm klv . litychen. dO ét ybod is an ytsec ureb icinvokorb a

,oldamíjorp ela ítsětšan mesj ej alesumen ydkin . tížuop aklV mesj alědiv  žu nej uondej –
v ékcigolooz ědarhaz a ,lalěd, ež ěm .ánzen ínyN ijuduts an ,udrofxO, akčibab is alidířop

tenretni a emejuliam is.          

 lachiM  rencalG



Stromy se nám předvádí v nové zelené garderobě, květiny se 
snaží zaujmout svou vůní a pestrou barvou, tráva se tlačí 
vzhůru, aby jí něco neuniklo.Je to taková módní přehlídka, která 
je každým rokem krásnější. A co by to bylo za přehlídku bez 
osvětlení, o které se stará slunce. Inu takové je jaro. Kouzelné a 
plné překvapení. 

Čas, kdy mládež hází starosti za hlavu a užívá si sílu slunečních 
paprsků.Léto, to je ten pocit volnosti a zábavy. 
Uvolněná atmosféra panuje všude, kam se podíváme. 



Listí se pomalu vznáší ze stromů a padá všude, kam si zamane. 
Barvy jsou smutné.Podzimní večery doprovází chlad a myšlenky 
nejsou tak pozitivní jako v létě. Podzim je takový čaroděj, u 
kterého nikdy nevíme, co další den vyčaruje. 

Bílý a lesklý sníh, který se třpytí pod paprsky slunečního světla 
jako brilianty,usedá na střechy, na větve stromů, na kapoty aut, 
prostě všude, kde se mu zalíbí. A jen my jsme tak bezohlední a 
vyháníme ho s metlou v ruce. 
Rybník, který ještě nedávno okupovaly labutě, se najednou změnil.

Text – Lucie Texlová 9.A                                                                 Fotografie – Emilie Vařeková 9.B


