


MOTÝLÍ VÝLETY
Už samotné slovo výlet dělá školním uším dobře... Přidáme-li navíc křídla, dostaví se pocit 
letu a s ním spojené zážitky, o něž většina docházky povinných stojí vždycky, jsou - li 
navíc spojeny s nocováním v krajině budovy školy vzdálené.  

Tolik  definice  určující  odjezd  šestých  tříd  na  adaptační  pobyt  do  Sobotína,  destinace 
prověřené pro superstmelovací zážitky nových druhostupňáků.

Sobotín  byl  založen  v  rámci  velké  kolonizace  druhé  poloviny  13.  století,  jak 
dosv ědčuje  i  poosobní  jméno  (Sobota),  p ůvodn ě  nejspíš  jako  hornická  osada. 
Poprvé je výslovn ě  uváděn v roce 1350 jako sídlo farnosti, která byla p řipojena k 
tehdy  vzniklému  litomyšlskému  biskupství,  byl  tedy  již  větší  vsí.  To  dokazuje  i 
okolnost,  že už ve 14.  Století  tvo řil  samostatný statek,  jehož vlady čtí  držitelé  se 
počátkem  15.  století  po  Sobotín ě  i  psali.  Výslovn ě  se  uvádí  roku  1412  Kunáta 
Silstrank ze Sobotína a v roce 1450 Machna ze Sobot ína.

Odjezdy letošních šesťáků byly naplánovány na průběh měsíce září. 

 6. C - 6. B - 6.A  postupně mizely ze tříd vždy na 72 hodin v týdnu, aby užily čerstvý 
vzduch v nádherné přírodě Sobotína a jeho okolí. Společně prožité dny - soutěže, týmová 
práce, večerní zábava, procházky, hry na pokojích, ale i stolování u jídla přinesly určitě do 
kolektivu  každé  třídy  ono  potřebné  "lepidlo"  dobrých  vztahů,  pochopení  druhého, 
uvědomění si spolupráce, potřebu řešit problémy bez agresivity, hledat v různosti názorů 
kompromis.

Všichni, kdo se výletů zúčastnili, vám potvrdí, že jediné, co jim vadilo, byl odjezd domů.

Balit věci a odcházet na nádraží nechtěl nikdo, jelikož kde je dobře se vším všudy, tak se 
vám prostě a jednoduše nechce.

Zůstaly bezva zážitky, fotky na památku a fajn pocit, že dobrou partu mohou dělat jen ti, 
kteří si chtějí pomáhat, chápat se a taky si odpouštět nechtěné přešlapy.



Těm,  na které teprve takový výlet čeká, nebo těm druhým, co motýlování mají úspěšně za 
sebou, nabízí 6.A fotečky ze společných akcí.

Tak například Šimon Trunda a jeho proměny.  Z kukly na svobodu. Tak nazváno budiž 
snažení všech jeho kámošů, kteří jedno pozdní odpoledne natočili video této proměny.

A tady vidíte logo party 6. A z kaštanů, které dojely až z Prostějova, aby si na místním 
plácku mohli všichni zahrát " kaštyng".  

Poté se staly stavebním materiálem pro dvě družstva.



jedno      GLÁCA      hlasn ě

Obyčejné  st ředeční  dopoledne,  p řestávkový  šrumec.  Zkrátka  nic,  co  by 
nasvědčovalo, že dojde k okamžité reakci kolemjdoucích na nový posed u vstupu 
do 8.B . Práv ě tato lavi čka přilákala hned n ěkolik mladík ů, aby posedali, posva čili, 
popovídali, op ět poposedli a poohlédli se po okolí.

Přestávka tiká do své druhé p ůlky a p řinese ne čekaně výsledek hlasování okamžité 
popularity a sympatií namí řený práv ě na tuto debatující  skupinku teenager ů. Než se 
stačili hoši nadát, hlou ček vybraných d ěvčat reprezentujících všechny ro čníky tajn ě 
přidělil  body  svým  spolužák ům.  Za  vším  stál  pochopiteln ě  Post řeh,  který  celou 
rychlou akci organizoval. Dívky prošly, zhodnotily,  ocenily a bylo jasno. Missákem 
přestávky se  stal  bez  ztráty  jediného  bodu  Gláca  z  8.  B  -  tedy  Michal  Glacner. 
BLAHOPŘEJEME!!!

A co na to MICHAL?  Položili jsme mu p ět otázek...

1. Sout ěžíš rád?  Ano, velice rád se srovnávám s jinými lidmi a ješt ě raději jsem, 
když  vyhraji.

2. Máš rád ne čekané situace?  Když se dozvím, že píšeme písemku, to nemám rád.

3. Těší tě zájem okolí?     Koho by to net ěšilo ?

4. Byl jsi pot ěšen výsledkem p řestávkové akce?   Samozřejmě. Byl.  Ne čekal jsem 
takový výsledek.

5. Směješ se rád?   Rád se usmívám na dobré známky, úsp ěchy ve sportu nebo 
radosti mojí rodiny. A také se rád sm ěju na p ěkné holky.

KAŽDÝ ČLOVĚK BY MĚL SNÍT. Sní i Gláca?

 Každý člověk musí mít n ějaký sen. Sny každého z nás jsou odlišné. N ěkdo se chce 
potkat s celebritou. Já nap řiklad s Cristianem Ronaldem. To je m ůj nejv ětší sen. Jiný 
si t řeba vysní zam ěstnaní, nebo  by cht ěl dělat nějaký sport, ale nem ůže kvůli 
zranění. Mým nejv ětším snem je potkat se s Cristianem Ronaldem, jak u ž jsem říkal, 
a živit se v dosp ělosti n ějakým sportem.                         



Pyšný, pytel, pysk, 

netopýr........PÝCHAVKA
Vyjmenovaná slova jsou tady proto, aby nás potrápil a, naučila pravopis,  pobavila 
svou všudyp řítomností, n ěkdy i p řekvapila svou ne čekanou velikostí.

Jsou slova, kterým rozumí všichni a hned. Pak se al e mohou objevit i výrazy, které 
zaskočí třeba tím, že o nich sice člověk ví, ale nem ěl příležitost tzv. "na vlastní oko" 
ověřit jejich existenci.

A to je práv ě případ jedné urostlé fotogenické krasavice, která p ři příležitosti hodiny 
mluvnice v 6.C svou p řítomností zp ůsobila pravopisný rozruch, zaúto čila na znalosti 
přítomného žactva,  aby po  chvíli  své  slávy oblékla  pl áštík  zlatavé  strouhanky a 
vstoupila  do  olejové  rozeh řáté  lázně  a  ještě  jednou  pot ěšila  lid  český  svým 
nádherným pyšným bílým kabátkem.

O celý ne čekaný zážitek se zasloužila Verunka Néblová ze 6. C .  Zajistila transport, 
podpo řila zájem o houba ření a hlavn ě se postarala o propagaci vyjmenovaných slov 
i u těch nejv ětších odp ůrců bflmpsvz.  

Pro zajímavost a pou čení

V mládí má pýchavka jemnou a lahodnou chu ť a příjemn ě houbovou v ůni.

Roste  od  června  do  listopadu  jednotliv ě  nebo  skupinách  v  sadech,  v  zahradách,  na 



pasekách, u cest a na pastvinách, v listnatých, mén ě často i v jehli čnatých lesích.

Pýchavka  obecná  je  dobrá  jedlá  houba,  použitelná  je n  v  mládí,  kdy  je  te řich  (vnit řek 
plodnice) čist ě bílý, pružný a m ěkký. Použít se dá do omá ček či polévek. Plodnice se dají  
opražit na škvarky nebo p řipravit jako moze ček. Nehodí se však k nakládání, sušení nebo 
do smaženice.

V  minulosti  byla  z  plodnic  p řipravována  tinktura  proti  r ůzným  kožním  onemocn ěním, 
vyrážkám nebo i astmatu . 

Prost ějov ,,BEZ PRAVIDEL“  

HLEDEJ CHYBY:
autor:Veronika Přikrylová
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Hlásí se TEREZA MALÍKOVÁ, 9. A
V tomto čísle  budu psát  o  bojových plemenech,  i  když vlastn ě  neexistují.  Tento 
název jim dali lidé. 

Možná se ptáte, pro č neexistují. Také jsem to d říve nevěděla, ale teď už to vím. 

Tato  bojová  plemena  jsou  nap ř.  americký  staford,  anglický  bullterier,  americký 
pitbull, ale také dobrman nebo rotvajler. Když tyto  psy potkáte na ulici bez náhubku, 
tak si držíte odstup, protože si myslíte, že je to nezvladatelný pes. Jste ovšem na 
omylu. Ve skute čnosti je to milá ček... Vše totiž záleží na výchov ě psa a trp ělivosti 
majitele.

Jestliže majitel nezvládá  svůj úkol, tak by si psa nem ěl po řizovat! 

Člověk je nejd říve nadšený, po řídí si št ěně, které pochopiteln ě roste.  Jeho majitel si 
teprve potom uv ědomuje, že výchovu už nezvládá.  Mnoho ps ů doplatilo na to, že 
majitel ho  po nep říjemné události nechá utratit, a už si nep řipouští, že nezvládl jeho 
výchovu.

Já  sama  mám  zkušenosti  s  "bojovým  plemenem".  M ěli  jsme  doma  americké 
bullteriery. Jsou to zlatí psi, pokud je majitel do káže zvládnout.

Pořiďte  si  takového  psa,  kterého  dokážete  zvládnout.  Bu ďte  mu  však  schopni 
věnovat dostatek času, trp ělivosti a pozornosti.  

Víte, na co byli p ůvodn ě vyšlecht ění "bojoví psi"? Na hlídání d ětí. V dnešní dob ě ale 
pes nemá p říležitost , aby to dokázal.



         Zdraví 

Tereza



Zjistily jsme pro vás!

VĚŘTE  -   NEVĚŘTE
 Máte-li zrzavé vlasy , pravděpodobně je s vámi legrace.

Prý to platí dokonce i tehdy, když si je na zrzavo jen barvíte. Tito lidé milují zábavu, nikdy se 
nechtějí nudit, jsou přímí a mají smysl pro humor. 

 Kudrnaté vlasy značí dobré srdce. 

Lidé s kudrnatými vlasy bývají  štědří a často všechno, co dělají, 
dělají rychleji než ostatní. 

Vlnité vlasy  

Lidé s vlnitými vlasy mají spoustu energie, jsou emocionální a jejich 
city  jsou  snadno  zranitelné.  Často  potřebují  být  o  samotě,  protože  svoboda  je  pro  ně  velmi 
důležitá. O to víc jsou potom kreativní.

 Husté vlasy rovná se moc.

Lidé s hustými vlasy jsou předurčeni k tomu, aby ovládali druhé, a většinou se jim to velmi dobře 
daří. Bývají také tvrdohlaví. 

 Máš rovné vlasy , ale natáčíš si je? Chybí ti legrace.

Jestliže máte rovné vlasy, ale většinou je nosíte natočené, pak to prý znamená, že vám v životě 
chybí zábava a natočení působí jako jisté uspokojení. Máte díky tomu pocit, že vypadáte zajímavě 
a že do světa vysíláte pozitivnější signály, než kdybyste si vlasy nechali tak, jak vám narostly.



 Rovnáte kudrnaté vlasy? Potřebujete se zklidnit.

Pokud jsou vaše vlasy naopak od přírody vlnité nebo kudrnaté a 
vy si  je většinou rovnáte,  údajně  to znamená, že je ve vašem 
životě  příliš  mnoho  chaosu  a  nepořádku  a  vám  chybí  klid. 
Narovnání prý podvědomě působí jako jakési zklidnění.

 Nosíte středně dlouhé vlasy? Uvažujete logicky.

Dívky, které nosí polodlouhé vlasy, tedy někam těsně pod ramena, a s úpravou si příliš nelámou 
hlavu a nosí vlasy v  podstatě  tak,  jak po umytí  uschnou,  prý bývají  velkými mysliteli  a  navíc 
přemýšlí logicky. Jsou také velmi empatické, cílevědomé a někdy i soutěživé.

 Ženy s dlouhými nedbale upravenými vlasy jsou citlivé.

Hodně se zabývají svými pocity, jsou romantické a také kreativní. A někdy myslí ve stylu hippies.

 Máte-li velmi krátké vlasy, pak prý nesnášíte cokoli řešit.

Ženy s krátkými vlasy a střihem velmi  jednoduchým na úpravu prý nerady cokoli  řeší (včetně 
účesu). 

 Složitý drdol nosí hysterky.

Čím složitější je  účes, tím více  jsi sebekritická.

 Asymetrické střihy slibují zábavu.

 Dlouhý vrstvený střih? Jsi perfekcionistka.

Jestliže máte dlouhé sestříhané vlasy, které jako by tvořily vrstvy, pak 
prý potřebujete mít všechno v nejlepším pořádku a cokoli děláte, musí 
mít ten nejlepší výsledek. Samozřejmě včetně  účesu.

 Vlasy stažené do vysokého culíku značí cílevědomost.

Pokud  nosíš  vlasy  uhlazené  u  hlavy  a  stažené  do  vysokého  culíku,  pak  jsi   pravděpodobně 
cílevědomá, soutěživá a jdeš si za svým.

 Nosíš cop? Pak prý na druhé myslíš víc než na sebe.

Jestli vlasy moc neřešíš, a místo abys  zašla ke kadeřnici, raději to odkládáš a vlasy nosíš v copu, 
znamená to, že potřeby druhých jsou pro tebe důležitější než  vlastní.

Klárka + Le ňa, 8. A

STUDIO    L  plus  K
Lenka a Klárka se domluvily, že pro toto číslo Postřehu předvedou, co by se mohlo líbit 
každé dívce, která je majitelkou delších hustých vlasů a nebrání se experimentovat. Vznikl 



tak účes, který se dobře nosí a  pravděpodobně patří k těm, co okolí obdivuje pro jeho 
nápaditost.

Sledujte, jaká byla náročnost jeho tvorby a jaký výsledek se po několika minutách dostavil.

Určitě  nás  budou  zajímat  vaše  reakce,  hodnocení,  případně  dotazy.  Těší  se  Leňa + 
Klárka.  Najdete nás v 8. A

FOTKY STUDIA:



Puberta v 8. B
Puberta dává v ěčný smích a rodi če jsou v nesnázích.

Jakmile t ěžkou chvíli mám, do pokoje se zamykám.

Do školy nerada chodím, však vždy to ale ustojím.

Díky pubert ě začínám být zkušen ější.

Úplně zbytečně dělám problémy.

Vadí mi, když si n ěkdo myslí o mn ě, co není pravda.To m ě rozčiluje.

Každé ráno v pond ělí musím zase do školy.

Člověk, který by neprošel pubertou, by ani člověkem nebyl.

Je mi t řináct let a mám sv ět v kapse.

Poplatky pro ni neplatí, však jednou si je zaplatí.

Nemám ráda pubertu, v ní p řibližuji se čertu.

V tomto v ěku učení je pro nás jen mu čení.

Svět se mi zdá složit ější - rozhodování je t ěžší...

Puberta je zlo.

V tomto v ěku jsou mnozí lidé zranitelní.

K rodi čům se chovám škared ě.  Někdy m ě to moc mrzí.

Dělám v pubert ě takové v ěci, které bych v život ě neudělal.

Chovám se tak, že m ě všechno štve.

Bavím se spíše s klukama, protože je s nimi v ětší sranda než s holkama.

Během puberty se kluci zajímají více o holky. A naopa k.

Hodn ě si vážím p řátelství s holkama, protože jsou milejší a p ěknější.

9. 9. 2014 /  13:15 hod.

KOMIKS 



Veronika Obrová rozjíždí seriály svých hrdin ů v komiksových p říbězích a stává se 
tak od letošního roku další stálicí redakce Post řehu.

VAŠE PODZIMNÍ ZAMYŠLENÍ



Co nedokážu p řehlížet 
Je hodn ě věcí a událostí, které nedovedu jen tak p řejít.

Pro m ě je velmi d ůležité se nad zásadními v ěcmi a d ěním zamýšlet. T řeba události 
na Ukrajin ě.

Pro m ě je důležitá situace v Afganistánu. Umírá tady spousta li dí, vál čí mezi sebou 
různé gangy. N ěkdy si říkám, mají-li to zapot řebí. 

Do boj ů  vstupují  vojáci, policisté. M ůj  táta tam byl  dvakrát na p ůl  roku. Byli  tam 
zastřeleni  jeho dva kamarádi,  deset se jich zranilo.  Sly šela jsem,  že všude létají 
bomby, st řílí se...

Pro některé z nás jsou to jen slova, pro ty druhé boj o p řežití. Zkusme se nad tím 
zamyslet. Skon čí to někdy?

Marta Karafiátová, 6. C

Co bych všem p řála
Přála bych všem, aby byli zdraví. Aby nikdo nezažil h lad, 
bídu a zklamání.  Všechny d ěti  by m ěly mít  rodi če a být 
šťastní. 

Neměla by existovat válka, ve které zbyte čně umírají lidé. 

Na světě by m ěla panovat úcta a solidarita.

Také bych si moc p řála, aby zví řata žila spokojen ě, jelikož 
jsou to živí tvorové.

Nikola Dominiková,6. C

Proč by si m ěli lidé odpoušt ět
Každý člověk je jiný a každý má jiný názor.

Stává se,  že se lidé neshodnou,  a proto se m ůže přihodit,  že  se pohádají,  nebo 
někdo ud ělá něco špatného, a nám se to nelíbí. 

Hodně pak záleží na povaze lidí a na tom, jak byli vycho váni. 

Někdy je hodn ě těžké odpustit hned. V ětšinou to chvíli trvá. Ur čitě záleží na tom, jak 
je situace vážná. 



Já si myslím, že odpoušt ět je dobré.

Kateřina Hromadová, 6. C

Z čeho se raduji a t ěším...
Raduji se tém ěř každý den z n ěčeho, co se mi poda ří udělat, nebo n ěkoho n ěčím 
potěšit. 

Když se mi poda ří v sobotu nebo v ned ěli  uva řit  s pomocí maminky dobrý ob ěd, 
upéct pro všechny mufiny nebo závin s jablky. Potom  pochopiteln ě uklidit všechen 
nepo řádek a umýt nádobí, mám radost.

A z čeho se t ěším?

V první řadě se těším z výletu do p řírody, na hrad nebo zámek. Nejvíc když jedeme 
se školou na výlet.

Hodně  se  těšívám,  když  jedeme  s  mažoretkami  na  n ějakou  postupovou  sout ěž. 
Úžasné je, jestliže se poda ří získat n ějakou medaili - samoz řejmě nejlépe zlatou za 
první  místo.  Práv ě  teď  se  nejvíce  t ěším,  až  bude  šestého  a  sedmého  prosince, 
protože  jedeme  s  celou  skupinou  mažoretek  na  meziná rodní  sout ěž  do  Vídn ě. 
Budou tady vystupovat  tém ěř  všechny  evropské  státy.  Moc  doufám,  že  se  nám 
poda ří získat n ějakou krásnou medaili.



                 Eliška Steinarová, 7. B

PODZIM  A   ŽÁK
S každým podzimním dnem

žák se t ěší ven.

Má dobrou náladu

a těší se na drakiádu.

Ve škole je fajn, kamarád ů ráj.

Dobré známky dom ů nosí,

 bundu ráno navlékne si.

Že za rohem číhá zima,

to ho v ůbec nezajímá.

Na zimu se t ěšíme,

sněhuláky stavíme.

Já mám podzim ráda,



beru ho jak kamaráda.

Podzim je má váše ň.

Tímto kon čí moje báse ň.

Gabča Hrubanová, 6. A


