
  



TTAADDYY  jj ee  DDEEVVÁÁŤŤÁÁKK OOVVOO  ;; --))  
 

 

DDeevvááťťáákkoovvoo        

K D Y B Y CH   B Y L … 
 
* technickým zařízením: 
Byl bych varnou konvicí, protože bych byl rychlej! 
 
* budovou: 
Byl bych bankou, protože tam lidi nosí peníze ☺☺☺. 
 
* částí těla:  
Byl bych hlavou a hned bych si nasadil čepku, protože čepky mám rád, jelikož mám víc ego. 
 
* pokrmem:  
Byl bych řízek. Je obalovanej. 
 
 
 
 
DDeevvááťťáákkoovvoo    

K D Y B Y CH … 
 
* Kdybych doma více pomáhal, tak by bylo uklizeno. 
 
* Kdybych nepoužíval vulgární slova, tak to NEjsem JÁ!!! 
 
* Kdyby se lidé měli více rádi, tak by bylo více svateb. 
 
* Kdybych se narodil před sto lety, už bych byl mrtvej. 
 
* Kdyby nebylo škol, nepoznal bych kámoše, který mě furt otravujou. 
 
* Kdybych byl na planetě sám, budu běhat dokola. 
 
* Kdyby mi zbýval den života, šel bych spát. 
 
 
 
Tyto SKVOSTNÉ odpovědi začaly z deváťáckých úst padat letos v měsíci září 
na hodinách VO. Autory „perel“ ponecháváme v anonymitě☻.  

 



P O S T Ř E H O V I N Y  

 
 
Taková obyčejná fronta na oběd…  
a matikáři se nestačí divit!!! 
 
Pondělí 5. 10. 2015 / 13:35 hodin 

 
Někdo pravidelně přemýšlí, jak šikovně 
předběhnout, zajistit si lepší pozici u odběru 
tácků a šetřit čas na klábosení s příborem v ruce 
s pocitem „dobře využité taktiky“… 
 
NE TAK KAŽDÝ!!! 
 
Jsou ale i tací a také, kteří využívají ono 
„ dotáckování 
se ke stolečku“  
k činnostem, 

které plonkový čas vyplní tak trošku originálně.  
 
Všimněte si proto na paparazzi ulovených fotečkách, jak 
tyto hladové krky vybíjejí poslední zbytky energie, spoří 
každou sekundu, aby nemrhaly drahocenným časem a 
zasloužily si další kalorie bez výčitek z nicnedělání.  
  
Autorka těchto ulovených fotografií nemohla uvěřit, že 
objekty stisknuté spouště foťáku vůbec netuší… 
 
Komentáře, které se určitě objeví mezi školním lidem, budou fandit spíše mobilovým 
strávníkům. Však oko matikářovo uroní slzu štěstí.  
 

A PAK ŽE ČESKÁ MLÁDEŽ NEMÁ ZÁJEM O KRÁLOVNU VĚDY, KDYŽ PO 

NÍ HLADOVÍ I PO CELODENNÍ LAVICOVÉ DŘINĚ!!!!  
 
 
 
 



TTÉÉMMAA::  JJÍÍDDLLOO  
 
McDonald‘s a JÁ  
 

Jako skoro všechny děti i já chodím ráda jíst a mlsat do „Mekáče“. 
Není to často, ale na cestách se to stane. To se ukecají rodiče a jde 
se! 
Proč? Je to jiné než doma a než v jiných restauracích, a to 
nemluvím o školní jídelně. A víme přece, že nabídka ve fastfoodech 
je stejná na celém světě.  
Na obrázcích jsou stejné produkty u nás, v Maďarsku, Polsku, v Turecku a třeba i v Číně. 
Dá se říct, že vždy víte, co vás čeká, nepřekvapí a taky nemůže zklamat.  
Jo, jo, já vím, že je to nn  ee  zz  dd  rr  aa  vv  éé, že je tam mnoho éček, tuků, cukru, ale ten můj 
mlsný jazýček si nedá pokoj:-(. 
Kuřecí nugety, hranolky, pokud možno bez salátu. Ten já nemusím. Mňamka. 
Jiné restaurace v cizině? Tam při neznalosti jazyka a absenci obrázků jídel čeká na 
člověka vždy nějaké „překvapení“. Někdy milé, jindy ne.  
A proto vlastně chodíme do Mekáče, Ká Ef Céčka a jinam. Abychom si smlsli!!! 
DDoommaa  jjíímmee  ppooddllee  jjiinnýýcchh  zzáássaadd..  ZZddrraavvěě..  MMaammiinnkkaa  vvaařříí  zz  ččeerrssttvvýýcchh  ppoottrraavviinn,,  hhllaavvnněě  
zzeelleenniinnyy,,  mmáálloo  ttuukkůů,,  ccuukkrruu  aa  ttaakkyy  jjeenn  ppřřiimměěřřeenněě..    
Je to fajn, ale přece aspoň někdy… Víte, jak si smlsnete s takovým McFlurrym v Mekáči, 
k tomu Fanta?! 
Nebe v puse, to vám povídám!!! 
                  Gabriela Hrubanová, 7. A 
 

 
Láska k jídlu a její podlásky 

 
Chuťové pohárky jsou pro člověka podle mě 
stejně tak důležité jako každý smysl člověka. 
Vztah k jídlu si budujeme a já vám nabízím svůj 
pohled na tuto záležitost. 
Použiji svoje dva vlastní termíny, které označím 
asi takto. První podláska je ta, že se nám určité 
jídlo líbí podle toho, jak vypadá. Pokrm zbožňuji 
například podle jeho barvy anebo tvaru. Prostě 
se na něj nemůžeme přestat dívat. Druhá 
podláska je ta, že se nám určité jídlo líbí podle 

toho, jak chutná a voní. Lásku mu vyznáváme tím, že ho jíme hromady a hromady, 
dá se říci, že bez konce.  
Já osobně jídlo hodnotím podle toho, jak chutná, ale záleží mi samozřejmě i na 
vzhledu. Mým oblíbeným jídlem je například kuře s pečenými brambory.  
S jídlem by se to nemělo přehánět, protože někdy z přemíry jeho množství, které 
zkonzumujeme, se mohou objevit i různé komplikace a v některých případech třeba 
i doživotní následky. Doporučené menší porce na talíři se proto jeví jako rozumnější 
přístup než nárazové futrování do „prasknutí.“  
JJee  lleeppššíí  jjíísstt  zzddrraavvěě  aa  ddooddrržžoovvaatt  rroozzuummnnáá  pprraavviiddllaa..  Takže přeji vám dobrou chuť☺ 
a příjemné stolování☺☺☺. 
                                                                                                                 Karim Ali, 9. A 



Na procházce s Lenkou Procházkovou 

 
Jmenovat se Procházková už samo o sobě zavazuje 
ke každodenní dávce producírování a lásce k pohybu 
obecně:-). Proto jsme se nahrnuli k Leně, aby 
vyjádřila svůj vztah k pohybu. A protože je už pár 
týdnů podzim, zajímalo nás, kam teď zamíří, když 
voda už je studená a korzo se zmrzkou, byť po 
novém náměstí, zrovna jaksi nepadá v úvahu:-(. 
LLeeňňaa  nneenníí  lleenniivváá a chůzi ve svém volnu podporuje. 
Řekla nám, že v Prostějově je dost možností, kam 
vyrazit po svých, a užít si volné chvíle třeba 
v některém z pěkných parků.  
Dostala tak úkol „projít touto zelení“ a hodnotit 
všechno, co vidí. 

 

 

Prostějovské parky: 

Smetanovy sady 

Kolářovy sady 

Spitznerovy sady 

Lesopark Hloučela 

Botanická zahrada 

U kina Metro 70 trávím nejvíc času se svými přáteli, také 
se zde mám možnost poznat s dalšími novými lidmi. Někdy 
si zahrajeme různé hry v altánku. Prostě jsem tady 
spokojená a líbí se mi tu.  

Park u hvězdárny tak často nenavštěvuji, mám to poměrně daleko od domova. 
Hvězdárnu jsem už také navštívila a je dobré, že se v této lokalitě dá i sportovat. 
Myslím, že je to tady zajímavé i tím, že přes park teče potok. 

Mám to ráda i na náměstí Spojenců. Líbí se mi opravená kašna.  

Zeleň v Prostějově je důležitá a měli bychom si všech takových ploch vážit. 
            

       Lenka Procházková☺, 9. A 



ŽŽŽiiivvvooottt   ===   sssčččííítttááánnnííí   +++   ooodddčččííítttááánnnííí   –––   vvvyyyčččííítttááánnnííí   ………   

 
Jak to vidí Katka Cigrová, 7. C 
 
Výčitky nás provázejí, když provedeme něco nepěkného. Dostavují se pokaždé, když se něco 
nenaučím, a potom dostanu špatnou známku. Jestliže ublížím kamarádce, mám tyto výčitky 
svědomí, dokud se jí neomluvím. Někdy se nespravedlivě zachovám k bratrovi a potom 
nastane stejná situace. 
 
Jsem členkou SDH Mostkovice. Jako družstvo se zúčastňujeme soutěží v hasičském útoku. 
Při této akci má každý člen svůj stanovený úkol. Někdy se přihodí, že někdo z nás zadání 
nesplní tak, jak by měl. Tím tedy poškodí celé družstvo. Potom bývá smutný a vyčítá si to. 
 
Myslím si, že nneenníí  ddoobbrréé,,  kkddyyžž  ssii   ppřřáátteelléé  nneebboo  kkaammaarrááddii   vvyyččííttaajj íí  vvěěccii ,,  kktteerréé  nneemmaajj íí  oovvěěřřeennéé.. 
Mohou si říct něco, co je potom mrzí.  Právě takto zanikají mnohá přátelství. 
 
Dávejme si proto na takové situace pozor.  
 
Podle mě je vždy lepší rozumně si promluvit a domluvit se. 
 
 
 
 

Zkušenosti Jany Vymazalové, 8. B 
 
Svědomí naplněné výčitkami se týká různých věcí. Já osobně je mívám celkem často. Třeba 
když jsem drzá na rodiče, nebo někoho pomlouvám, také když zalžu, nebo nedodržím slib.  
 
Každý má výčitky, a kdo ne, ten snad není ani člověk. 
 
Proces vyčítání může proběhnout i tak, že někdo udělá něco špatně, a my mu to vyčteme.  
Já třeba vyčítám rodičům, že mi zabavují elektroniku, i když vím, že si to zasloužím… 
 
Každý by si měl rozmyslet, jestli je ta jeho výčitka oprávněná.  
 
Je-li bezdůvodná, dokáže napáchat nenapravitelné škody, ať už v přátelství nebo 
v rodinných vztazích.  
 
Vzít ji zpět je potom hodně těžké, protože zanechává jizvu, i když nám dotyčný odpustí. 
 

 
 



Kdybych byla k o n ě m  
 

Je ráno. Zrovna jsem se 
probudila a právě stojím ve 
stáji a čekám, až mi můj pán 
přinese jídlo a já se budu moci 
pořádně najíst, abych před 
procházkou nebyla hladová. 
Stojím a čekám. Už mi to 
přijde dlouhé a hlad mám větší 
a větší. Konečně se otevírají 
dveře stáje a můj pán přichází 
s plnou náručí jídla. Mám 
radost. Konečně přišel k mému 
boxu a dal mi najíst. Spěchám, 
abych mohla jít ven. Hrozně 

ráda chodím ven. Mám tam volnost. V přírodě mohu běhat a skákat, jak se 
mi zachce. 

 
Už jsem dojedla a volám na pána, čímž se mu snažím dát signál, že jídlo je 
pryč a chci ven. Pán přichází a já skáču radostí. Dá mi dečku, a nachystá mi 
všechno, co je potřebné pro to, aby mi venku nebyla zima a abych se cítila 
dobře. Poté mě vyvede ze stáje.  
 
Jdu rychle. „Pomalu!!!“ křičí na mě pán, protože opravdu spěchám. Konečně 
jsem venku. Mám velkou radost. Zase cítím čerstvý vzduch v mé hřívě. Můj 
pán si na mě sedá a pobízí mě, abych klusala rychleji.  Zrychlím a mám ještě 
větší radost. Fouká vítr a proti tomu větru běžím já. Je to skvělý pocit. 
Myslím, že i můj pán má radost. Jsem si skoro jistá. Usmívá se a skáče se 
mnou přes překážky. Ale co to? Najednou se mi něco zaplete pod nohy a já 
padám. Můj pán se mnou.  
 
To jsem nechtěla! Pán tam leží a já s ním. Hrozně mě bolí noha. Na pomoc 
nám běží další lidé. Rychle pomáhají pánovi vstát a já vstávám sama. Ale 
když se zvedám, zase spadnu. Pomáhají mi vstát a volají veterináře. Pomalu 
mě odvedou do stáje a já si lehnu, aby mě noha tolik nebolela. Po nějaké 
době konečně přijíždí veterinář. Ale můj pán není vedle mě jako obvykle. 
Bojím se. Veterinář mě uklidňuje. Noha mě bolí, a tak ho nechám, aby se na 
ni podíval. Když ke mně přijde blíž a snaží se mi pomoct, pohne mi s nohou a 
mě to hrozně zabolí. Chci utéct. Nejde to. Musím se nechat vyšetřit. 
Veterinář mě tedy vyšetří a veze mě do jeho ordinace. Bojím se a hledám 
pána. Ten tady ale není. Mrzí mě to. Chci vrátit čas. Nejde to.  
 
Jedeme docela rychle. Noha mě už tolik nebolí, protože mi ji veterinář 
zavázal, abych s ní nemohla tolik hýbat. Při rychlé jízdě nám najednou 
někdo vběhne do cesty. Rychle zastavíme, ale je pozdě! 
Srazili jsme ho. Veterinář se rychle běží podívat, co se stalo. Chvilku se nic 
neděje. Nic nevidím. Jsem vzadu, a tak jen čekám, co se bude dít dál. Čekám 



a přemýšlím. Je to vlastně všechno kvůli mně! Kdybych nespěchala a byla 
opatrná, nic by se nestalo.  
 
Proboha. Je mi zle. Ležím a bezmocně vyčkávám. Slyším zvuky. To je 
sanitka! Určitě jede pro člověka, kterého jsme srazili. Spletla jsem se. 
Sanitka projíždí kolem nás a jede dál. Slyším smích. Proč? To je hlas 
veterináře. Noha mě stále bolí a on se tam baví?! Jsem vzteklá a zároveň 
zoufalá. Najednou veterinář nastoupí do auta, s ním i nějaká žena a 
odjíždíme. 
 
Ženě se asi nic nestalo. Oddychla jsem si. Mám ale pořád starost o mého 
pána. Vždycky byl všude se mnou. Co se mu stalo? Snad to brzo zjistím. 
Konečně jsme na místě. Veterinář otevírá dveře od auta a jde si pro mě. 
Pokračujeme do ordinace.  
 
Nohu mi opět, tentokrát ještě 
důkladněji, ošetří a znovu mě vede do 
auta. Cesta zpět snad nebude tak 
strastiplná. Jedeme pomalu a 
zastavujeme. Proč? Určitě ještě nejsme 
u mé stáje.  
 
Zjišťuji, že se nacházíme u domu, kde 
bydlí neznámá paní, protože vystupuje 
a mává nám. Odjíždíme.  
 
Jedeme bezpečně. A konečně parkujeme u mé stáje. Ale kde je můj pán? 
Hledám ho. Musí tady někde být. Veterinář ještě něco říká jedné paní, ale mě 
už odvádí do mé stáje. Pořád hledám mého pána, ale nevidím ho. Pomalu 
ztrácím poslední naději.  
 
Vtom se otevřou dveře od mého boxu a můj pán tam stojí a čeká na mě! 
Mám ohromnou radost. Je tu konečně se mnou. Má na hlavě omotaný obvaz 
a vřele mě objímá. Ví, že jsem to neudělala schválně. Věří mi.  
 
Mám nachystané jídlo a pití, protože pán předpokládal, že budu mít po 
návratu jistě hlad. Pořád mě hladí po mé husté hřívě a já piju a jím. Jsem 
vážně unavená. Tento den byl vskutku náročný. Chystám se spát. Pán chce 
odejít, ale já ho nechci pustit. Poznává, že jsem smutná a tak ještě zůstane.  
 
Lehnu si, protože když stojím, noha mě pořád ještě dost bolí. Pán si lehne za 
mnou. Vůbec mu nevadí, že leží v seně. To na něm oceňuji. Zavřu oči a chci 
spát. Zaspat ty hrůzy dnešního dne a probudit se do krásného nového dne a 
na všechno zapomenout. Můj pán taky. Oba jsme měli dost náročný den. 
 
Už se těším, jak budu moci zase jezdit a doufám, že se mi o tomto ošklivém 
dni nebude zdát. Vítězoslavně usínám. 

 
Anna Marie Hlavinková, 9. A 



Co nechápu, i když se snažím pochopit 
 

Takových věcí je víc, ale asi na prvním místě je u mě matematika. Nevím proč, ale matematiku nechápu. Nebaví mě. Říká se, 

že když někdo chápe matematiku, nemůže být stejně dobrý v českém jazyce a naopak. Nevím, co je na tom pravdy, ale 

matematiku prostě nechápu.  

Druhá věc, kterou nechápu, i když se snažím pochopit, je to, proč si například starší lidé v autobuse chtějí sednout zrovna na 

místo, kde sedím já, přestože mají spoustu jiných volných míst v celém dopravním prostředku. Nebo když naopak nadávají, 

že je nepustíme sednout, a jestliže je pustit chceme, řeknou, že si sednout nechtějí.  

Další věc, kterou nechápu, je celková nespravedlnost. Nevím, proč někteří lidé mají život mnohem 

lehčí, nebo těžší než ostatní. Proč to není u všech stejné? Lidé na vozíčku nebo jinak nemocní mají 

mnohem těžší život než zdravý člověk. Podle mě by to takto určitě být nemělo.  

V neposlední řadě nechápu, jak lidé můžou lhát, krást, zabíjet, ubližovat a podvádět.  Proč to dělají? 

Pokud jsou nemocní, měli by se léčit, ne ubližovat lidem okolo. Ti za to přece nemůžou. A jestliže 

tak dělají jen pro zábavu, nebo se chtějí zviditelnit, pak to nechápu už vůbec. Takový člověk by měl být hodně potrestaný. 

Zřejmě každý z nás nechápe, i když se snaží pochopit, něco jiného.  Každý jsme originál, neexistují kopie. 

 

    Kateřina Kadlecová, 9. A 

Co mě fascinuje 
 

Fascinuje mě spousta věcí nebo lidí, zpěváci, co umí překrásně zpívat, malíři i spisovatelé. Ale nejvíc mě fascinuje planeta 

Země a příroda v ní. 

Na planetě Zemi rostou miliony překrásných květin, úžasných stromů i neobyčejných zvířat. Také se na ní nachází skály, 

kameny a životodárná voda. Obrovsky fascinující je vznik planety, kontinentů i vývoj různých živočichů. 

Moc ráda chodím přírodou a pozoruji, jak padají listy a fouká do nich vítr. Občas si něco pěkného vyfotím. Ale nejradši 

přemýšlím a sním. 

Sním o tom, že jednou pojedu do Himalájí, vyškrábu se třeba na Mount Everest nebo na jinou osmitisícovku a podívám se 

dolů a zažiji ten okouzlující okamžik. Když nad tím tak přemýšlím, myslím, že mi bude stačit Mount Blanc. 

 A také sním o tom, že bych moc chtěla procestovat celý celičký svět a poznat všechno v něm. Procházet se tak nedotčeným 

lesem, pralesem nebo džunglí a poslouchat hukot vodopádů nebo cvrlikání ptáčků. 

Určitě bychom si měli užít tento fascinující svět, dokud nebude lidmi úplně zničen:(… 

   Markéta Crhonková, 8. B 

 
 



Zkušenosti z cest 
 
Chtěla bych vám nabídnout svoje postřehy z návštěvy do blízké ciziny a vlastně tak 
nějak porovnat některé rozdíly mezi Českem a Rakouskem, které jsem zaznamenala při 
svých cestách.  
Do Vídně cestujeme vždy vlakem, je tam dobré přímé spojení z Brna. Vlak jede vždy 
přesně a je zajímavé, že do Vídně přijede ještě dříve, než je plánované v jízdním řádu.  
 Z nádraží jezdíme  do hotelu taxíkem, kterých stojí před budovou nádraží celá řada, na 
rozdíl od Prostějova, kde je jen umístěna dopravní značka pro stání taxi, a nikdy tam 
žádné nestojí. 
Sednout si ve Vídni do taxíku není takové riziko jako v Praze, kde je spousta 
nepoctivých taxikářů. Bydlíme vždy ve stejném hotelu. Hotel spadá do kategorie Green 
Hotels a klade se v něm velký důraz na ekologii a ochranu životního prostředí.  
Nevím, jestli v ČR existuje podobný hotel. Budova hotelu je pasivní stavbou, proto 
v pokojích není žádné ústřední topení. O teplý vzduch v zimě a příjemné klima v létě se 
stará rekuperační jednotka.  Celý hotel je obrostlý zelení. V Rakousku si uvědomují, jak 
důležitá je zeleň ve městech, a proto vyvinuli speciální konstrukci, která se dá přidělat 
na fasádu domu, a v případě potřeby sundat.  Na ní se pak dají založit záhony a osázet 
rostlinami, které pak obrostou celý dům. Rostliny zároveň slouží i jako izolace.  Hotel 
má i zelenou střechu - osázenou levandulí.  Na zalévání rostlin používají dešťovou 
vodu. Hotel má i svou vlastní větrnou elektrárnu. 
Další rozdíl, který jsem zaznamenala, vidím v kvalitě potravin. Zdá se mi, že všechny 
chutnají lépe. Klasický rohlík tam vůbec neexistuje, pečou tam jen kulaté žemle. 
V obchodech i supermarketech je veškeré pečivo pouze zabalené. Nebalené pečivo se 
prodává výhradně za pultem. 
Město není obklíčeno obchodními centry jako u nás. Pro obchodní galerie se používají 
stávající budovy, které se vevnitř přestaví do moderní podoby jako tady v ČR. Velký 
rozdíl je v jejich otevírací době. I ty největší supermarkety mají v sobotu pouze do 18:00 
hod. V neděli a o všech státních svátcích jsou zavřené.  
Jistě se najdou i další specifika, které by mohly být zmíněny, ale v tomto čísle je ještě 
nemohu všechny pojmenovat, neboť jsem ve Vídni tak dlouho nepobývala.   

 
     Markéta Hebrová, 8. B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Můj názor na šikanu 

 
Když žák pravidelně druhému nadává, je to šikana? Když spolužáci pravidelně 

berou druhému svačinu, je to šikana? Když spolužák se pod návalem 

„legrácek“ rozpláče, je to šikana nebo legrace? 

Šikana je nemoc, nemoc toho, kdo šikanuje. Většinou se mezi žáky slovo 

šikana spojuje především se situací, kdy padají kopance a facky. Ale i zdánlivě 

malé drobnosti jako je pouzdro v odpadkovém koši či nemístné urážky, 

šikanováním jsou.  

 

Pokud tedy někdy uvidíte jakékoliv projevy šikany, nebojte se zasáhnout. 

Už jenom tím, že vše oznámíte svému vyučujícímu nebo doma rodičům.  

          

    Michael Pospíšil, 7. C 

                                                               
Zákazy 

 
Slovo zákaz slyšíme či vidíme všude kolem nás. Třeba když jedeme po 
silnici, celá cesta je plná zákazů a příkazů.  
Např.: ZÁKAZ VJEZDU, ZÁKAZ STÁNÍ, ZÁKAZ OTÁČENÍ!  
Také ve škole máme plno zákazů, příkazů a plno věcí, které se smí a 
nesmí. Slyšíme to doma každou chvíli. A co teprve v televizi. Podívejte se 
na současné zprávy. Celé vysílání je o tom, jak se porušují zákony a 

zákazy všeho možného. 
 
Proč toto slovo vlastně vzniklo? Kdo na to přišel, aby se něco zakazovalo, a proč? 
 
Možná je to o tom, že lidé začali smýšlet zřejmě jinak. Lidé přestali žít spolu. Celý svět se 
staví proti sobě. Člověk člověku přestává být přítelem. Mnoho lidí se povyšuje nad ostatní a z 
nějakého důvodu chtějí být víc než ti druzí. A proto se čím dál tím víc něco zakazuje, 
přikazuje, říká se, to musíš, nebo to nesmíš. 
 

                                            Anna Sedláčková, 7. A 
 
 
 



☺ uktápzop ívolsířP ☺ 

 
 

.ířěven umévodalh ýtyS 

.íšáneřp yroh i aksáL 

.jevípz ňesíp ohot ,šíj abelhc ohoK 

.jekuoken ybuz an inok uménavoraD 

.elem yheřb adov áhciT 

.arečev íšjeřduom onáR 

.ejěms es íteřt ,uorep avd es žydK 

.unež íčrtsan ,ežůmen treč maK 

.lárk ýkoondej ej imýpels izeM 

.zelen ydopsoh od zěnep zeB 

.enhrtu ohcu es ža ,udov orp menábžd es ídohc es ohuold kaT 

.ečáksod lád ečátp ínnaR 

.íloben ecdrs ot ,ídiven oko oC 

.láreneg ýdžak ej ěvtib oP 

.otalz itečlm ,orbířts itivulM 

.also/alov oliřomu cin tárkotS 

.yhon éktárk ám žeL 

 

.ěnímok v osam i ,enimop okcešV 
.esens ecjev tuohok ža ,jekčoP 

.ítop kyzaj um es ža ,ejucarP 
.itazíl dem olksezrksumokitaváD 

.akeladz ela ,ecčok šym ízorH 
.íloh akářovdzen ,ílos a mebelhc atsoH 

.kyvz ýkatdoránýkaj ,kivkýkatesarpékaJ 
.judaren es ydkin ipuok énicaL 

.mešv libíl es yb odk ,net es lidoraneN 
.uobzorh ina ,uobsorp ina šítuniřpen ecsál K 

.inkrt ohépuolh ,inkrm ohértyhc aN 
.ičeř épuolh an ábden ohcu érduoM 

.cěv an ela ,čeř an  ďelheN 
.jědolz ýrats ,řáhlýdalM 

.enotuen ědov ev advarP 
.ávátsv imahcelb s ,áhíl ysp es odK 

.ámíjuen cin es mílisán ,ámíj ecdrs atorboD 
 
 

                                       M. Hebrová, V. Obrová, 8. B 
 



SKVĚLÁ ELIŠKA STEINEROVÁ 
 
Mažoretková skupina Hvězdičky Prostějov vznikla v únoru roku 2008 pod vedením Moniky 

Pechové. Hvězdičky se prezentují na spoustě akcí – plesy, sportovní dny, výročí, vítání 

prázdnin, postupové i nepostupové soutěže mažoretek. Skupina je složena z 15 děvčat, mezi 

něž patří i naše žákyně Eliška Steinerová.  

 

 

Ve dnech 26. — 29. srpna 2015 se v Praze konal 

Světový šampionát v mažoretkovém sportu. 

Poslední srpnovou sobotu jsme tedy odjely 
reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa asociace IMA do Prahy. Soutěžily jsme ve 
čtyřech disciplínách. Choreografie Shrek byla oceněna sedmým místem a pochodové defilé s 
pompony místem čtvrtým. Odpoledne jsme se představily v disciplíně mix, kde jsme opět 
obsadily bramborovou příčku. V poslední disciplíně flag (tedy prapor) jsme získaly bronzové 
medaile a titul 2. vicemistr světa. Získaly jsme nové zážitky, inspiraci a zkušenosti do dalších 
bojů.  

Mé pocity před samotnou soutěží byly takové všelijaké. Byla jsem hodně nervózní, ale 
zároveň jsem se těšila, jaké to bude cvičit na mistrovství světa. 

Třpytily jsme se jako hvězdy na obloze ☺☺☺. Už si ani nepamatuji, na jakou sestavu jsme šly 
jako první. Průběh celého dne musel byt totiž velmi rychlý.  Všechno jelo jako na drátkách. 
Moje pocity po vystoupení a po celém dni byly unavené a vyčerpané. Byla jsem moc ráda, že 
jsme z Prahy přivezly medaili.  
 
Ve vlaku nazpátek byla obrovská legrace, mluvily jsme o všem možném, zážitků byla celá 
kopa. 
 
V Praze jsem byla již dvakrát a mám ji ze všech měst nejraděj!  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



MMOOTTÝÝLLÍÍ   VVÝÝLLEETTYY  ŠESTÝCH TŘÍD 
Září 2015 – Sobotín – Hotel Dolte 

 
 
 

 
Bylo to  nn  aa  pp  rr   oo  ss    tt   oo  
SUPER!!! 
Za třídu 6. C zhodnotil D. Reiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Kosťova závislost 
 
Jmenuji se Kosťa, je mi asi 15 let, vlastně to ani nevím přesně. Jsem pořád na 
počítači, nejím, nepiju, a proto jsem samá kost.  

NP 
 

 

Takhle nějak vypadám, když nefunguje internet. Je to už třetí den a já stále 
čekám, než se mi načte hlavní stránka. Nejprve jsem čekal hodinu, pět hodin, 
jeden den, druhý den a nakonec i třetí den… 
Teď se nemůžu se hýbat a nechápu proč. 

       
                                                   AB 

 

 

Když přijdu ze školy, hned letím na počítač. Jsem na něm každý den, zanedbávám 
školu, prostě to nezvládám. Možná si myslíte, že je to nemožné, ale věřte, že v 
dnešní době je možné všechno. Jsem rád, že si zapamatuji alespoň něco z hodiny. 
Jsem prostě nepoučitelný… 
 

TM
  



POEZIE    POD(ZIMU) 
 

Podzim 
 
Podzime, podzime, 
zima už se šine. 
Listí žloutne, padá 
i jabloň mladá. 
   
Dny se krátí, 
večer dlouží, 
odlétají ptáčci zlatí, 
květiny se odbarvují. 
 
Zima už je za dveřmi, 
Vánoce se blíží. 
Pravou nohou do ní vejdi, 
ať myšlenky netíží. 

 
 

 
Přichází zima 
 
Pole jsou zoraná. 
Stromy, květiny i zvířátka se chystají k zimnímu spánku. 
To proto, aby měli všichni spoustu nové síly nachystané, 
když se nám překlopí kalendář k měsíci jarnímu. 
Na stromech se sníh třpytí, 
noci jsou dlouhé, 
sluníčko už méně svítí, 
zbývá nám čekání pouhé. 
Za pár dní nás Mikuláš navštíví, 
pak ať se nikdo nediví. 
Rozsvítíme stromeček, rozzáříme tváře… 
Vánoce tu máme! 
Pak přijde Nový rok, další malý krok. 
Mějme se rádi, když je dlouhá zima, 
přejme si zdraví, štěstí, lásku. 
Mějme srdce otevřené, 
naslouchejme příběhům, 
pohlaďme své blízké vřele, 
ať štěstím září celý dům!     

          
           Lucie Vorrethová, 8. B 

 
 
 



Pořady (nejen;-)) pro děti 
 

 
 
Myslím si, že existuje ssppoouussttaa pořadů, seriálů, filmů               
a pohádek, které rr oozzvvííjj eejj íí dětskou ppřřeeddssttaavviivvoosstt. 
 
Pořady pro děti jsou rozděleny podle věkových 
kategorií. Večerníček zná asi každý. Tento pořad 
s příběhem pro děti je vysílaný každý večer Českou 

televizí těsně před usnutím těch nejmenších diváků. Oslavil již 50 let od prvního 
vysílání. Mezi moje nejoblíbenější patřil kreslený seriál Mach a Šebestová         
a hraný příběh z přírody s Vydrýskem. 
 
Jako úplně malá jsem se dívala na televizi, na dětské kanály plné pohádek          
a tvořivých dílniček pro děti. Ty mě hodně bavily a vyráběla jsem podle nich 
spoustu věcí a malovala obrázky. Můj oblíbený seriál byl na kanálu Disney 
channel a jmenoval se Hodně štěstí, Charlie. 
 
Když jsem vyrostla a začala být více zvídavá, už to nebyly jen pohádky, ale 
filmy a seriály pro starší děti, kde jde už o nějaký příběh a děj. Mě osobně 
hodně baví zajímavé filmy o přírodě a vesmíru.  
 
Teď v našem věku si už připadáme velcí a díváme se na filmy a seriály, které 
sledují rodiče. Tyto pořady nám dříve zakazovali. U nás doma se společně 
s rodiči díváme na seriál Gilmorova děvčata a trávíme tak společnou chvilku     
u televize. 
 
                  Karin Kudláčková, 7. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obdiv, vzor, úcta, poděkování 
 

Odvážní lidé 
 

Slovo odvaha znamená zřejmě pro každého něco jiného. 
Já si představím svého pradědečka Leopolda Färbera. 
Za 2. světové války, když mu bylo šestnáct let, převážel 
zprávy od partyzánů v řídítkách na kole. Takto zachránil 
spoustu lidí od koncentračního tábora, i když mnoho 
členů jeho rodiny v nich zemřelo. Po roce 1948 byl jako 
aktivní skaut odsouzen na 16 let do vězení za roznášení 
letáků. 

Ve vězení byl nakonec osm let. Děda mi vyprávěl o době, jak byl ve vězení 
a jak mu vypadlo skleněné oko, když ho dozorce bil. Po této události se k 
pradědovi začal chovat o něco slušněji. 
O oko přišel za války, kdy někdo omylem zatopil v kamnech, ve kterých 
byl ukrytý granát. 
Můj pradědeček Leopold byl až do své smrti bojovníkem za svobodu, 
pravdu a především proti válce. 
 
Jsem ráda, že jsme v naší rodině měli tak odvážného člověka, který byl za 
svou odvahu vyznamenán i panem prezidentem. 
Leopold Färber dne 27. 10. 2015 zemřel. Čest jeho památce! 
 

                                            Klára Faltýnková, 7. A 
 

Být mužem 
 

K tomu aby se z chlapce stal muž, 
nestačí, když se stane dospělým, 

ale když opravdu vyspěje. 
Nejen fyzicky, ale když opravdu 
vyspěje. 
Mým vzorem je můj táta. Pokaždé 
mi umí poradit a vyřeší každý 
problém i doma. Nebojí se žádné 

práce a všechno se mu podaří. 
Zvládne jet i na dalekou dovolenou 
a přitom nespat. Kamarádům rád 

pomůže i poradí. Je na něj spolehnutí. 
Jednou bych chtěl být jako on. 

   Dominik Mai, 7. A 


