


             

Schody do života 

 
Na pomyslné schody do života jsem vkročil více jak před patnácti lety. Nikdo se mě 

na nic neptal a šlapej. A mně se vůbec nechtělo… 
 

Tak si představte, že vás někdo násilím vytáhne z břicha a snaž se! Měli bychom si 
uvědomit, že nám byl život dán jen jednou. 

Ten první schod byl mega těžkej. A to jsem netušil, co bude následovat. Co všechno 
se musíme naučit, zažít, prožít… 

 
Pak to šlo jako po másle. Sem tam bylo i nějaké to škobrtnutí i nějaký schůdek 

zpátky. Ale pořád se dívám dopředu a snažím se postupovat nahoru. Nemám přesný 
plán a body, které musím splnit, jen nějakou představu, která se může kdykoliv 

změnit. Dá se říct, že se každý den učím a zdokonaluji v nových věcech. Jsou chvíle, 
kdy se objeví pocit beznaděje a zoufalství. Právě teď je to příprava na přijímačky na 

střední školu. Pro mě je hlavním cílem úspěšně si vybrat střední školu s dobrým 
zaměřením, abych se mohl uplatnit v dnešním světě. 

Měli bychom si uvědomit, že každý z nás má ty pomyslné schody jinak tvrdé. Někdo 
jako z betonu, a jiný hřejivě dřevěné. Netvrdím ale, že ten, kdo se šplhá po betonu, je 
méně šťastný nebo méně úspěšný. A naopak, že ten, kdo má cestičku umetenou, tomu 

je předem dáno štěstí a úspěch. 

Každý jsme do určité míry strůjci vlastního štěstí.  
        Teodor Novotný, 9.A 



 

Kolik celkem znáte českých slov? 
Jaká je slovní zásoba průměrného Čecha? Kolik má čeština vlastně slov? 

 

Řeči začínáme rozumět dříve, než dokážeme vyslovit první slovíčka! Malé děti 
začínají rozumět slovům a gestům jiných lidí už od osmého měsíce života. První 
samostatně pronesená slovíčka se objeví kolem prvních narozenin. Ve čtvrtém 
roce už umí používat většinu slovních druhů. 

Slovní zásoba předškoláka dosahuje 2500 až 3000 slov. 

Určitě jste už někdy přemýšleli nad tím, jaký jazyk používá nejvíce, nebo naopak 
nejméně slov či písmen. 

V rozsahu slovní zásoby v současnosti vede angličtina s přibližně 990 tisíci slovy; 
nejhůře je na tom se slovní zásobou jazyk taki taki (Surinam) s 340 slovy. 

Slovní zásoba českého jazyka obsahuje minimálně 250 tisíc slov. Alespoň tolik 
slov je zaneseno v Příručním slovníku jazyka českého, největším českém 
výkladovém slovníku. Čeština je ale živý jazyk, který prochází neustálým vývojem. 

 

Nejdelší české slovo je 

nejzdevětadevadesáteronásobitelnějšího. 

Skládá se z 38 písmen!!! 

 



 
Čeština patří mezi nejsložitější jazyky světa. Američtí lingvisté ji zařadili hned na 
páté místo světové obtížnosti. 

Jaký je nejtěžší jazyk pro Čechy? 

Nejobtížnějším jazykem pro Slovany je finština a čínština. Finština, co se týče 
obtížnosti gramatiky, to dokonce vyhrává na plné čáře. 

Pro zajímavost užívá čtrnáct pádů. 

Pro počet cizích jazyků, které si člověk za život dokáže osvojit, neexistuje přesně 
určený limit. Každý člověk ho má trochu jinde. Obecně platí, že jich lze zvládnout 
tolik, kolik jich jsme schopni neustálým používáním udržet. 

 
Hodinu té nejtěžší slovní zásoby zažila společně parta kluků z 6.B. 

„Soutěže nás bavily a byla bezva legrace.“ 

Denis, Šimon, Kuba, Pavel, Matyáš😊 



Pátým pádem oslovujeme 😊 
 

Jméno slouží k rozlišení jednotlivých členů rodiny se společným 
příjmením. Někdy bývá zvykem nazývat syna po otci a dceru po matce. 

Člověk může mít i více rodných jmen. V takovém případě ale bývá 
v běžném kontaktu oslovován pouze jedním z nich. 

Popularita v udílení jmen v průběhu staletí kolísala, odvíjela se od jmen 
panovníků a světců. 

Ve většině států stojí jméno na prvním místě před příjmením. Opačné 
pořadí je v Maďarsku a ve většině východoasijských zemí, kde se nejprve 
uvádí příjmení a až poté jméno. 

Pseudonym je krycí jméno nebo umělecká značka, pod kterou autor publikuje 
svoje dílo, nebo pod kterým z jiného důvodu vystupuje v rámci komunikace 
s ostatními lidmi. 

Přezdívka je neoficiální jméno osoby. Popisuje nějaký zvláštní znak příslušné 
osoby, někdy se může jednat o zkomoleninu jména nebo vtipnou kombinaci 
části jejího jména a povahového rysu. 
 

Příklady běžných českých jmen rozdělené podle původu 
Jména hebrejského původu: Adam, Alžběta, Anna, Daniel, David, Emanuel, 
Ester, Eva, Gabriel, Jáchym, Jakub, Jan, Jana, Josef, Marie, Michal, Tadeáš 

Jména řeckého původu: Alexandr, Alexej, Aleš, Barbora, Filip, Jiří, Kateřina, 
Lukáš, Markéta, Mikuláš, Ondřej, Petr, Řehoř, Štěpán, Tereza, Xenie 

Jména latinského původu: Anežka, Antonín, Dominik, Julie, Klára, Kristýna, 
Lucie, Marek, Martin, Pavel 

Jména germánského původu: Adéla, Albert, Alfréd, Bernard, Edita, Erik, Hubert, 
Igor, Karel, Karolína, Ludvík, Oskar, Osvald, Nora, Norbert 

Jména keltského původu: Alan, Artur, Brigita, Kevin 



Jména slovanského původu: Boleslav, Božena, Jaroslav, Ludmila, Milada, 
Milan, Miroslav, Radek, Radim, Stanislav, Václav, Vladimír, Vladislav 

 

Redakce POSTŘEHU si chtěla všimnout, jaká křestní jména vládnou 

na naší škole v letošním školním roce 2022/2023. 

 

Možná i vás by mohlo zajímat, kolik majitelů stejného jména by se 

dostavilo do vestibulu v 1. patře školy, kdyby byli vyzváni bez svého 

příjmení. 

Nabízíme výsledek, který možná (ne)překvapí… 

 

1. místo 

JAKUB 

12x 

Vítěz svůj svátek slaví 25. července. 

 

2. místo 

10x 

NELA + NELLY; ONDŘEJ 

 

3. místo 

9x 

TEREZA; ADAM; DANIEL + DAN; MICHAL + MICHAEL 

 



4. místo 

8x 

NATÁLIE; DAVID; MARTIN; ŠTĚPÁN; FILIP 

 

5. místo 

7x 

TOMÁŠ; MATYÁŠ 

 

6. místo 

6x 

ADÉLA; KRISTÝNA; JAN 

 

7. místo 

5x 

SOFIE; SÁRA; KAROLÍNA; ANNA + ANNIE; 

SAMUEL; DENIS + DENYS; LUKÁŠ; ŠIMON; VOJTĚCH 
 

 

Zcela určitě se v příštím čísle POSTŘEHU zaměříme na vaše přezdívky, 
které nám ovšem budete muset (chtít) sdělit, nebo si je holt 
vypátráme my. 

 

Redakce😊 



 
Místo, kde je mi dobře 

Myslím, že náměstí by mělo být takovou výlohou města; zkrátka tím, čím bychom se mohli 
chlubit. 

Tuhle funkci prostějovské náměstí splňuje. 

Najdeme tu krásné stavby domů, o kterých si mnohá města mohou nechat zdát. 

Nádherné budovy, radnice, kašna, muzeum, lavičky pro zastavení a příjemné posezení. 

Atmosféra, kterou by si neměl nechat ujít nikdo, je ta vánoční. 

Stánky s cukrovím, punčem, vánoční strom a betlém, koledy a všudypřítomná světýlka 
radostí, to je doba adventu v našem městě. 

Náměstí v Prostějově je místem, kam bych pozvala každého cizince, a s jistotou bych věděla, 
že bude mile překvapen a nadšen. 

Až někdy zase půjdete po náměstí a nebudete zrovna příliš spěchat, pozvedněte svoji hlavu 
a dívejte se více do výšky, protože vím, že to stojí za to. Potkáte krásná zvířata mnoha barev, 
stačí se dívat do výšky okapů. 

Pro mě toto město skrývá nespočet zážitků od těch malých, jako je pozvání na zmrzlinu, až 
po ty větší. Člověk, který se tu narodil a žije, vám zajisté poví to samé. 

A pokud ne, tak se asi díval málo kolem sebe a přehnaně do mobilního telefonu… 

Karolína Kalvodová 

 

 



 
 

Stačí se jen dívat 
Moje město je opravdu malé, to mu však nebrání mít veliké náměstí! Někteří lidé ho označují 
moderním výrazem centrum. Já bych však ponechala jeho označení náměstí; už jen pro jeho 
původní stavby. 

Náměstí T. G. Masaryka v Prostějově dominuje nová radnice s věží vysokou šedesát šest 
metrů a orlojem. Zdejší hodinový stroj a orloj jsou unikátem, jedním z pouhých čtyř tohoto 
druhu u nás. 

Do sedmi pater radniční věže vystoupíte po točitých schodech. V nejvyšším patře se pak 
lidem otevírá úžasná vyhlídka do všech světových stran se čtyřmi dalekohledy. To je naše 
radnice! A ty hodiny? Krása. Můžete se nacházet v jakékoli části města, stačí vzhlédnout 
vzhůru a radnice i její hodiny vás zavedou k náměstí. 

Hned naproti této nádherné a skvostné dámy stojí socha T. G. Masaryka, po němž je náměstí 
pojmenováno. Následuje dlouhá řada laviček. Na jedné z nich sedí a na svůj rodný dům se 
dívá bronzová socha našeho rodáka Jiřího Wolkera. 

Náměstí lemují kolem dokola obchody. Za několik kroků vás přivítá stará radnice 
v Prostějově, která byla postavena v 1. polovině 16. století. Je na seznamu nemovitých 
kulturních památek ČR. 

Další nádhernou stavbou je kostel Povýšení svatého Kříže.  Jeho historie sahá až do období 
před rokem 1200 a jedná se o jednu z nejstarších a nejvýznamnějších staveb města 
Prostějova. Tuto stavbu osobně považuji za vůbec nejkrásnější. 

Samozřejmě je tady ještě další spousta staveb, které stojí za to vidět. Jsou to uličky, 
podchody, fontány a další místa, jež opravdu tvoří krásu města. 

A proto se procházím u nás na náměstí ze všech míst nejraději. 

Linda Motalová 



ZEPTALI JSME SE VÁS 

 

Co je spravedlnost? 

 

Představím si svoji mámu, která je podle mě ten 
nejspravedlivější člověk. 
 

Spravedlnost vidím v tom, že nezáleží na tom,                
jak člověk vypadá. Před zákonem jsme si všichni rovni. 
 

Spravedlnost znamená, že je něco fér. 
Rozděleno 50 : 50. 
 

Spravedlnost je pro mě velmi složité slovo. Pro každého 
znamená spravedlnost něco jiného. Někdy se prostě 
hodí… 



Spravedlnost je krásná, protože jde o stejný díl. Měla 
by být všude na světě. Nesmí být hádky a rozpory. 
 

Spravedlnost je dobré uspořádání lidských vztahů. 
 

Spravedlnost je, že zlo bude potrestáno. 
 

Spravedlnost je potřebná pro život. Být spravedlivý je 
dobré pro vás i ostatní. Díky tomu můžete mít dobré 
vztahy s rodinou i ostatními. 
 

Spravedlnost? Podle mě nic takového neexistuje. 
 

Spravedlnost není vždy na správném místě. 
 

Spravedlnost? Aby každý člověk měl stejná práva, aby 
nikdo nikoho nešidil a lidi mluvili celou pravdu. 
 

 
Odpovídal kolektiv 9.A 

 

 



  

         + 

 

 

Byla jednou jedna myš a kapybara… 

Jediné, co kapybara měla, byl strom s mandarinkami. Jednoho dne se rozhodla, 
že se půjde podívat do zdejší školy. Při vstupu do školy se setkala s ředitelem          
a ten se zeptal, co potřebuje. „Chtěla bych se začít učit, ale nemám peníze,“ řekla 
kapybara. „To ale můžeš,“ odvětil ředitel, který ji pozval dále. Kapybara se 
udiveně zatvářila a vykročila za ředitelem. 

Prohlédla si školu a vešla do své budoucí třídy. Mohla se začít učit. Jakmile 
skončilo vyučování, šla domů. 

Před budovou školy zahlédla myš a ta se jí začala vysmívat, že je chudá. 

„Jediné, co máš, je strom!“ směje se myš. Kapybara se smutně podívala                      
a pokračovala v cestě domů. Na druhý den se opět vydala do školy a všechno se 
bolavě opakovalo. 

Po vyučování šla pěšky domů, zatímco se myš smála, protože ta měla odvoz 
autem až domů. 

Tento výstup slyšela a zhlédla máma, která na svou dceru u školy čekala. 
Rozhodla se, že takové chování myši zarazí, a celý týden proběhne bez odvozů, 
svačin a kapesného. 

Druhého dne se jí spolužáci smáli a myš byla zaražená a smutná. Jezdila školním 
autobusem, chyběly domácí obědy a veškerý další servis. Všichni se smáli, jen 
kapybara ne. 

Myš se jí zeptala, jestli si může přisednout. Kapybara odpověděla: „Jasně!“ 

Myš se omluvila za svoje chování a společně šly na zmrzlinu. Staly se 
kamarádkami. 

NIKDY SE NESMĚJ TOMU, KOHO NEZNÁŠ. 

Amálie Zatloukalová, Sofie Brichtová, 7.C 



STUDIO MŇAU 
Pro časopis Postřeh 😊 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                    Odpolední siesta 

 

 

 

      Večerní romantická vyhlídka  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Číst nebo rozjímat 

 

               Odpolední zlobení 

Radek Švéda, 9.B 



 

Adam 
Štugel 

 

Koloběžka 
 

Bylo ráno – šest hodin. 

Na Západní jsem se vzbudil, 

k pánu bohu pomodlil 

Dneska by to mohlo jít. 

Snad nebude opět lít. 

Napřed jsem jel první kolo, 

málem jsem se vyboural. 

Do semifinále jsem se tím proboural. 

Jeli jsme i štafetu. 

V protisměru jsem to vzal, 

málem jsem byl diskvalifikován. 

V semifinále jsem byl druhý, 

kamarádi mi třásli dlaní. 

Na start jsem se opět postavil, 

kupředu naposledy vyrazil. 

Vyhrát, to byl pocit skvělý. 

Chci jej zažít opět někdy. 

 



ZLO + ZVYK 
posedlost – neřest – nešvar… 
☹+☹+☹+☹+☹+☹+☹ 

některé věci se prostě nedělají… alespoň ne na veřejnosti 
 

Nějaký ten zlozvyk máme všichni. 
Mnohé se dají přejít s úsměvem, nad jinými zůstává rozum stát. 

     Zlozvyky, které tě obírají o energii 

 
 

1. Zapomínáš pít 
 
Sníží-li se objem vody v těle, krev zhoustne a začne proudit pomaleji, což se 

mimo jiné projeví i bolestí hlavy a někdy také závratěmi. Ideální je čistá voda.  

 
 



2. Chceš být nejlepší 
 
Perfekcionismus dokáže pořádně vyčerpat. Nejsi stroj, nastav si cíle, které jsou 

reálné.  

 
 

 

 

 

 

 

3. Vytváříš si černé scénáře 
 
Za každým banálním problémem tušíš katastrofu? Zkus se dívat na svět s větší 

důvěrou a z té veselejší stránky. Nemůžeš tím nic ztratit kromě zbytečných 

strachů. 

 
 
 

4. Vynecháváš snídani 
 
Po dlouhé noci si tělo žádá čerstvé palivo. Potřebnou dávku energie získáš právě 

díky dobré snídani. 

 

 



5. Máš nepořádek na stole 
 
Přeplněný pracovní stůl a rozházené věci, které se všude povalují bez ladu           

a skladu, snižují tvoji neschopnost soustředit se a zpracovávat informace. 

 

   

 
6. Sedíte pořád doma 

 
Zanechej výmluv. Na procházku se dá vyrazit v každém počasí. Stačí 

půlhodinka denně. Pročisti si hlavu, protáhni tělo a hned ti bude lépe.  

 
 

 

7. Špatná organizace času 
 
Musíte přes den zvládnout spoustu povinností? Běháte od jednoho ke druhému, 

nevíte, co dřív, a stejně pořádně nic nestíháte? Vyčleňte si každý večer 10 minut 

a udělejte si seznam úkolů na další den, seřazený podle stupně důležitosti. 

Budete mít lepší přehled o tom, co potřebujete vyřídit, a odškrtávání jednotlivých 

položek vám přinese pocit uspokojení.  



 

VÝMLUVY 
VYTÁČKY, VYKRUCOVÁNÍ 

 

 

1. Když něčemu nerozumíme 
TO JSME SE JEŠTĚ NEUČILI… 

2. Když se nám nechce někam jít 
RODIČE MĚ NEPUSTÍ… 

3. Když u nás najdou „zakázané“ věci 
TO NENÍ MOJE. TO SI U MĚ SCHOVAL KAMARÁD… 

4. Když nám něco nevyjde 
OSTATNÍ DOPADLI JEŠTĚ HŮŘ 

5. Když máme problémy ve škole 
TEN UČITEL MĚ PROSTĚ NEMÁ RÁD 

6. Když se nás ptají na věk 
JE MI 18! 

7. Když se opozdíme 
NEZVONIL MI BUDÍK… 

8. Když si kupujeme něco drahého 
HODÍ SE MI TO DO ŠKOLY… 



Kdo je sběratel? 
Představujeme vám Honzu Kuldu, 9.A 

 
 

Už v dávné historii vývoje člověka byla jedna skupina pračlověka 
pojmenována sběrači. Byli to naší předci, kteří sbírali například lesní 
plody pro svou obživu, než se s nich stali lovci. Ale sběratel, to je něco 
jiného. 

Pod pojmem sběratelství si každý můžeme představit různé 
aktivity, někoho napadne sbírání poštovních známek, někoho sbírání 
podpisů slavných osob, starožitných předmětů a spousty dalších věcí. 
Je to zkrátka rozsáhlý pojem. Sběratelství je koníček, hobby. 

Jiné věci sbírají dospělí a jiné děti. U dětí je to často dokonce 
módní záležitost. Jako například sbírání céček nebo angličáků v době, 
kdy do školy chodili naši rodiče. 

Někdo si řekne a k čemu to je? Zabírá to místo, práší se na to.   
Pro každého sběratele má jeho sbírka úplně jinou hodnotu. Je šťastný 
z každého přírůstku. Často se spojí s dalšími lidmi, kteří mají stejného 
koníčka. Zajímá se o sbírané předměty, zná jejich historii i cenu. 

Moje sbírky tvoří různé věci, od starých hodin až po telefonní 
přístroje. Nejvíc si cením sbírky šesti školních hodin. Všechny jsem 



opravil, vyčistil a jsou plně funkční. Dříve jsem se zajímal o železnici        
a z té doby mám hodně modelů lokomotiv, vagónů, programů                
na hlášení a pár rozhlasů. Jako další sbírku bych mohl například 
představit např. odbavovací systémy z autobusu/vlaku; mám k tomu    
i různé programy na programování. Je toho zkrátka hodně. 
 

 

Náš žigulík 😊 

Elektročas HSH 300. Stejný jako na naší škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kasa USV 24E a hodiny elektročas SH1. 

 

 

Potkáte-li Honzu o přestávce na chodbě školy, je nepřehlédnutelný. Není to 
jenom dáno jeho výškou postavy, ale dalšími charakteristickými rysy.     
Z 99 % mívá dobrou náladu, nikdy není sám a bude vám určitě chtít něco 
říct. 

Jo, to je Honza Kulda z 9.A. Kluk, kterého zpravidla všechno zajímá, má svůj 
názor a bude zvědavý i na ten váš. 

Jeho sběratelská vášeň ho provází od dětství a neváhá překonávat problémy, 
které se občas při shromažďování exponátu objeví. Slyšet jej vyprávět 
příhody, které stejně tak později patří k získanému předmětu jeho zájmu, je 
opravdový zážitek, což potvrdí každý, kdo s ním mluvil. 


