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Milí čtenáři,
máme za sebou již dva měsíce nového školního roku. Doufáme, že jste
se všichni již aklimatizovali ve školních lavicích a držíme vám palce,
abyste tento školní rok zvládli dle svých představ.
Přinášíme vám letošní první číslo časopisu, které pro vás připravili
čtyři noví členové redakční rady. Najdete tu opět informace, na které
jste zvyklí, například si můžete přečíst, jak se letošním šesťákům líbil
jejich adaptační výlet. Jedním článkem a společnou fotografií vám
přiblížíme, jak se na konci minulého školního roku měli žáci naší školy
na zájezdu v Anglii. Nezapomněli jsme ani na rozhovor. Tentokrát vás
v něm seznámíme s novým panem učitelem. Kdo má rád angličtinu,
může si své znalosti potrénovat v jazykovém koutku.
Doufáme, že si každý najdete v časopise to své a rádi si ho pročtete.
Přejeme vám všem, abyste měli úspěšný a pohodový školní rok.

V. Konvalinková a redakční rada časopisu

Představujeme vám novou redakční radu
Eva Chrástová
Chodím do osmé třídy. Je mi 14 let. Moje záliby jsou tancování a atletika.
K mým nejoblíbenějším předmětům patří tělocvik a angličtina.

Kristýna Petrová
Chodím do 8.A. Do redakční rady jsem se přihlásila, protože mě baví vymýšlet nové věci a
ráda komunikuji a spolupracuji s ostatními.
Věnuji se výtvarnému umění a chci v tom pokračovat i v budoucnu. Užívám si i cestování,
nejlepší zážitky jsem si dovezla z Anglie. Jsem velká fanynka filmů od studia Marvel. Avšak
ráda navštívím i nějaké divadelní představení či muzikál.
Ludmila Ptáčková
Je mi čtrnáct let a chodím do 8.A. Mým koníčkem je aerobic. Baví mě čtení, zpívání a
sledování filmů.

Peter Freiwald
Je mi 13 let a chodím do 8.B. Rád sportuju, takže ve škole mě nejvíc baví tělocvik, ale i
angličtina. Ve volném čase se věnuji biatlonu a chození ven s kamarády.
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Vzpomínka na Anglii
Týden před vysvědčením se 15 odvážlivců ze 7. – 9. třídy vydalo na týdenní pobyt do Anglie. Po několikahodinové
jízdě autobusem nás v úterý ráno, po průjezdu spojovacím tunelem, přivítala Anglie nezvykle slunečným počasím,
které nás provázelo stále.

Celý týden měl nabitý a náročný program. Dopoledne výuka na anglické jazykové škole, odpoledne prohlídky krás
Anglie a večer návrat do hostitelských rodin.
Poslední den před odjezdem jsme strávili v hlavním městě a poté vyrazili na zpáteční cestu.
Za sebe bych chtěla všem zúčastněným moc poděkovat, protože všichni byli naprosto úžasní. Doufám, že se jim
výlet líbil.
See you next time in the UK.
(Mgr. L. Hanusová)

Anketa
Letošní podzim nás potěšil i překvapil teplým počasím, proto jsme u slunečných a pohodových dnů zůstali i v naší
anketní otázce.

Jak jste strávili letní prázdniny?
Vendula Sochorová, 5.B: Na dovolené v Bulharsku.
Nela Mokrá, 5.B: Byli jsme na dovolené v Maďarsku.
Dan Cobzaru, 5.B: Byli jsme v Rakousku.
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Vítek Drdla, 4.B: Jeli jsme do Chorvatska.
Kateřina Čejková, 4.B: Byli jsme v Maďarsku.
Šárka Stará, 4.B: Jela jsem na Sněžku.
Jan Starý, 8.B: Byli jsme v Lednici na zámku. Jeli jsme tam celá rodina. Byli jsme tam týden a bydleli v chatce.
Kateřina Holková, 7.B: Byla jsem na Mallorce. Moře bylo super.
Denisa Novotná, 7.A: Byla jsem v Itálii. Nejlepší bylo moře. Strávila jsem tam asi deset dní.
Dana Janů, 8.A: Byli jsme s rodinou týden v Bulharsku. Bylo krásné počasí. Nejlepší byly
vlny na moři a jídlo.
Kristýna Zdražilová, 9.A: Byli jsme na dovolené v Chorvatsku s kamarádkou.
Marta Tučková, 9.A: Prázdniny jsem strávila u babičky v Bobrůvce.
Pavel Krejčí, 9.B: Chodil jsem na brigádu s dobrým pocitem, že jsem si mohl koupit nový
mobil.
Hana Konvalinková, 9.B: Byla jsem s kamarádkami na koňském táboře a užívaly jsme si to.
Aleš Špinar, 6.A: Byli jsme v Bedřichově na kole.
Nela Štouračová, 6.A: Byli jsme u moře v Chorvatsku.
Gabriela Simonová, 6.A: Letěli jsme do Afriky a byli jsme na ostrově Džerba.
Nela Žváčková, 6.B: Byla jsem v Itálii. Navštívili jsme městečko Pizzo a koupali jsme se v moři.
Tonda Drdla, 6.B: Měl jsem narozeniny a dostal jsem knížku Děsivá dvojka.
Kristýna Honková, 8.B: O prázdninách jsem byla na Slovensku v Tatralandii. Nejvíce se mi líbily tobogány. Další
dny jsem byla doma.
David Pešek, 7.B: Já jsem byl o prázdninách 10 dnů u babičky ve Zlíně.
David Vencálek, 7.A: Prázdniny jsem trávil hraním Counter Striku na počítači, takže jsem byl doma.
Jakub Uhlíř, 8.A Já byl na Slovensku. Jeli jsme do Vysokých Tater a vyšli jsme až na Gerlachovský štít, ze
kterého byl hezký výhled.
anketu připravili E. Chrástová, P. Freiwald , K. Petrová a L. Ptáčková

Zprávy z pohledecké školy
Drakiáda
Každý rok naše škola pořádá společné pouštění draků.
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Letos jsme se sešli ve středu 26. září na kopci nad Pohledcem. Já jsem měl dva draky. Toho druhého pouštěl
taťka. Drak mi spadl jen dvakrát, jinak se držel stále vysoko. Třikrát se zamotal s taťkovým drakem dohromady,
ale podařilo se nám je rozmotat.

Když už nám byla zima, smotali jsme draky a jeli opékat na hřiště párky. Zahráli jsme si také hry s míčem a potom
jsme se rozešli domů.
Lukáš V.

Dopravní hřiště
Ve středu 10. října jsme se setkali v Novém Městě s policistou,
panem Jinkem, abychom si společně zopakovali pravidla silničního
provozu a vyzkoušeli je i v praxi na dopravním hřišti. Zde se z nás
stali účastníci silničního provozu – chodci a řidiči jízdních kol.
Jízdu na kole, dopravní značení i pravidla silničního provozu jsme
zvládli na výbornou, a byli jsme dokonce pochváleni! Teď už víme,
že až pojedeme na dopravní hřiště na jaře, tak už nemusíme mít
ani trošku strach.
Mgr. Š. Roháčková
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Jak jsme pekli štrúdl
Letos se na naší školní zahradě urodilo hodně jablek a ořechů, a tak nás napadlo,
že si upečeme štrúdl neboli jablečný závin.
Dan
Otrhali jsme jablka a posbírali ořechy. Potom jsme šli do školy, jablka jsme umyli,
nastrouhali a ořechy jsme rozlouskali.
Nela
Vyváleli jsme listové těsto a další hodinu se k nám přidali třeťáci, kteří s námi mají hodinu pracovních činností. Na
těsto jsme dali strouhanku, nastrouhaná jablka, cukr krystal, skořici a skořicový cukr.
Káťa
Závin jsme zabalili, položili na plech a dali do trouby péct. Štrúdl jsme hlídali, aby se nám nepřipálil. Upečený závin
byl moc dobrý.
Lukáš

Rozhovor s Mgr. Petrem Kadlecem
Pedagogický sbor se letos rozrostl o dalšího muže. Novou posilou je učitel matematiky a zeměpisu, který se stal
třídním 6.C. V následujícím rozhovoru bychom vám všem chtěly nového pana učitele představit.
1. Co Vás přivedlo na naši školu?
Reference. Všude, kde jsem se ptal, říkali, že je to nejlepší základka ve
střední Evropě.
2. Líbí se Vám na naší škole?
Kdyby se mi tady nelíbilo, už bych utekl. Nejhezčí mi to tu připadá v
pátek ve 13:10.
3. Co vyučujete?
Matematiku, zeměpis, ale už jsem si vyzkoušel i hudebku, tělocvik,
angličtinu.
4. Proč jste si vybral tyto předměty?
S glóbusem jsem doma točil od malička, no a k matice mě přivedla má učitelka na gymnáziu. Byla naprosto skvělá a
já si řekl, že chci jednou umět učit matematiku aspoň z poloviny tak dobře jako ona.
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5. Odkud pocházíte?
Od narození do maturity jsem bydlel v Chrudimi, potom jsem žil na Brněnsku. V posledních letech už tam ale bylo
takové vedro, že jsem raději emigroval sem k vám na Vysočinu.
6. Čím jste chtěl být jako malý?
Malého si sebe vybavuji už jen matně. Ale vím, že mě
fascinovaly vlaky, tak možná strojvůdcem.
7. Co děláte ve svém volném čase?
Rád se projdu po horách, potkat mě můžete i na florbalovém hřišti nebo v klubu deskových her. V soukromí se rád
mazlím s hudebními nástroji. V posledních letech mě hodně baví amatérské divadlo.
8. Který stát nebo město byste chtěl v budoucnu navštívit?
Můj dávný sen o Novém Zélandu se pomalu rozplývá, prý už je moc turistický a pro svobodomyslné tuláky na něm
nezbývá míst. Tak možná na Aljašku, na Kamčatku nebo do hor střední Asie.
9. Vyhovuje Vám současný letní čas, nebo jste pro jeho ukončení?
Vyhovuje mi střídání časů, v létě je dlouho vidět a zimě se ráno rozumně rozednívá.
10. Co plánujete o podzimních prázdninách?
Dobrovolničit v Neratově, krásné zapadlé vesničce v Orlických horách. Taky si to někdy zkuste, je to super! 😊

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám, ať jste stále plný energie a nápadů a ať se Vám na naší škole daří.
rozhovor připravily K. Petrová a L. Ptáčková

Expedice za poznáním 2018
„Týýý jo, co nás to čeká???“ napadlo pravděpodobně všechny letošní šesťáky, když dostali dopis s pozvánkou na
Expedici za poznáním 2018. Nutno podotknout, že se všichni k této výzvě postavili čelem (až na drobné výjimky,
které skolila choroba) a vyrazili ve třetím zářijovém týdnu každý se svou třídou na výpravu. A nebyla to výprava
ledajaká! Místo exotické krajiny nebo extrémního
prostředí čekaly na šesťáky a jejich náčelníky nečekané
zážitky, záhady a mnohá překvapení.
Cestou na expediční základnu v Jiříkovicích, i na místě
samotném, účastníci expedice plnili za nádherného počasí
různé zkoušky. Testovali při nich svoje hranice a možnosti,
ale také nové spolužáky, nové náčelníky a své třídy
v nezvyklých situacích. Navzájem poznávali svá jména a
povahy, připravili si hostinu, dokázali se vmáčknout na
pidiostrov, zvládli zasedání. Užili si také spoustu legrace
při obručované i napětí při cestování poslepu.
Nejnapínavější okamžiky asi zažili při přecházení území Strážce – museli přes něj přenést svůj život a nebýt
spatřeni v pohybu. Strážce neodpustil ani chybičku! Všechny třídy si však dokázaly pomoci v nebezpečí, a když
někdo o svůj život přišel, ostatní ho nenechali ve štychu. Nejlepším zjištěním pro náčelníky bylo, že máme tři
rozdílné šesté třídy, každá z nich ovšem dokáže táhnout za jeden provaz a v nouzi se o druhého postará.
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Každá expediční výprava si zpět do třídy přivezla svá vlastní pravidla. Budou-li je všichni do jednoho dodržovat,
bude jim spolu dobře nejen v šesté třídě, ale po celý druhý stupeň. A za nás náčelníky všem šestkám přeji: „Ať se
vám daří a je vám spolu dobře!“
Náčelník AB

A jak hodnotí tento zážitek účastníci všech tří expedic?
Gabriela Simonová, 6.A: Ráno jsme vyrazili ze školy. Při cestě jsme hráli hodně her. Když jsme došli do Jiříkovic,
udělali jsme si společnou hostinu, na kterou si měl každý připravit jídlo na své písmeno z křestního jména. Potom
jsme šli ven a hráli jsme hry, např. jsme si zavázali oči a museli jsme poznat, kdo před námi stojí. Nebo jsme si
zavázali oči a šli jsme po provázcích, které byly zavázané u stromů. Zpátky do Města jsme jeli autobusem. Moc se
mi to líbilo.

Jolana Janíčková, 6.A: Ráno jsme vyšli a po cestě jsme hráli plno her. Cesta byla dlouhá, ale zábavná. Šli jsme
přes Ski hotel do Jiříkovic. Na Ski hotelu byla svačina. Všechny hry byly super. Adaptační kurz se mi líbil, protože
jsme se poznali a najedla jsem se víc jak doma.
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Lucie Kyšková, 6.A: Ráno jsme se sešli ve škole a šli na výlet, do Jiříkovic. Po cestě jsme hráli hru. Vymysleli
jsme si přezdívky, já jsem byla ,,lechtivá Lucka“. Ti, co byli poslední, museli běhat trestné kolo kolem Ski hotelu.
Aleš ztratil telefon, ale naštěstí se našel.
Michal Švarný, 6.A: Ráno jsme se sešli ve škole a společně jsme všichni vyrazili do Jiříkovic. Po cestě jsme hráli
hry a povídali si. Když jsme dorazili do cíle, začali jsme připravovat společnou hostinu.
Měli jsme spoustu dobrot a potom jsme hráli hry a seznámili jsme se s ostatními spolužáky a odjeli jsme
autobusem domů, zpět do Nového Města. Byl to pěkný den.

Adam Krejčí, 6.A: Adapťák se mi hodně líbil. Počasí nám vyšlo hezky, takže jsme si to užili o jeden level víc.
Nejvíc se mi líbila poslední hra. Když jsme přišli do Jiříkovic, usídlili jsme se v Expediční základně, hromadně jsme
se nasvačili, šli jsme hrát hry a odpoledne nám jel autobus domů.
Veronika Srnská, 6.B: Adapťák se mi moc líbil. Hráli jsme super hry. Líbila se mi hra na slepouna a nahoře na
kopci na smrtku. Spotřebovali jsme nejvíc živé vody, ale nakonec jsme všichni uspěli a došli do cíle v pořádku. Super
začátek druhého stupně.

Tonda Drdla, 6.B: Adapťák byl famózní. Hlavně se mi líbily hry čarodějnice a ostrovy. Po cestě jsme plnili různé
úkoly, například seřadit se podle délky vlasů, podle výšky a podle abecedy. Když jsme se domluvili, jak to
provedeme, dařilo se. Naučili jsme se, že pracovat v týmu je lepší.
Adéla Dostálová, 6.B: Adaptační výlet se mi hodně líbil. Seznámila jsem se se třemi novými dětmi, které mi
přijdou jako bezva spolužáci. Nejvíc se mi líbila asi společná adaptační svačinka. Bylo to prima!
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Karel Brusenbauch, 6.B: Adaptační kurz se mi moc líbil. Pěšky jsme šli do Jiříkovic. Potom jsme měli „hostinu“.
Hráli jsme různé hry. Autobusem jsme se vrátili do Nového Města.
Vendula Lamplotová, 6. B: Adaptační výlet se mi moc líbil. Bylo to moc dobře vymyšlené. Byly tam skvělé hry.
Nejvíc se mi asi líbil ten strážce. Za sebe tomu dávám jedničku s hvězdičkou.

Nela Zobačová, 6.C: Cesta byla dlouhá, ale bylo to super. Hry mě bavily, bylo tam spoustu aktivit. Měli jsme
možnost setkat se s novými činnostmi a poznat se víc.
Katka Nečasová, 6.C: Bylo to super. Ale trochu mě mrzelo, že kluci zlobili. Bavilo mě všechno, nejvíce chození
poslepu.

Kristýna Blažková, 6.C: Po cestě jsme si povídali. Když jsme dorazili, tak jsme se občerstvili jídlem, které si
každý donesl. Jídlo mělo začínat na stejná písmenka jako my. Já jsem Kiki, a tak jsem měla Kiki bonbónky! Věřte
tomu nebo ne, opravdu se tak jmenovaly! Pak jsme hráli hry. Hráli jsme si na sluneční paprsek a šli jsme po
provázku se zavřenýma očima.
Aleš Zdražil, 6.C: Bylo to zajímavé, chodili jsme v lese poslepu. Skákali jsme přes provaz a hráli na ostrov. Jel
bych tam znovu.
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Sylva Prýglová, 6.C: Adapťák se mi moc líbil. Nejvíce se mi však líbily hry: přenášení živé vody, chození za
paprskem, držení na stromě (medvědi), řazení podle délky vlasů a abecedy, prolézání obručí, vymýšlení pravidel a
hledání západu, abychom mohli jít do Jiříkovic.
Poklad i společná svačinka mi chutnaly. V Jiříkovicích jsem viděla daňky, srnce, jeleny a laně, kteří se pásli v oboře.
Jiříkovice se mi líbily, zjistila jsem, kde bydlí moji kamarádi (spolužáci) a poznala jsem nové okolí. Kulturní dům se
mi líbil také a měli tam dobré pití.
Bylo to super a já jsem ráda, že jsem poznala více své spolužáky a vím, co máme společného a co naopak nemáme
společného.
Za celý výlet moc děkuji hlavní náčelnici paní Beranové, náčelníku panu Kadlecovi a náčelnici Renatě. Moc děkuji, byl
to dobře strávený den s mojí třídou!
Mikuláš Kopečný, 6.C:
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Cihla k cihle
Ve čtvrtek 4. 10. proběhl v Třebíči, v příjemném prostředí střední stavební školy, 2. ročník krajské soutěže
rukodělné činnosti Cihla k cihle. Zúčastnilo se celkem 21 škol z kraje Vysočina, z toho šest z okresu Žďár nad
Sázavou.
Naši školu reprezentovala dvojice žáků z 8.A – Tomáš Janů a Martin Starý. Chlapci projevili značnou manuální
zručnost a měli dobré nápady, díky tomu skončili v silné konkurenci v polovině startovního pole. Příští rok tuto
soutěž bude pořádat střední škola v Havlíčkově Brodě, napřesrok SOŠ Bělisko z našeho města. Už se těšíme…
(Mgr. Z. Ptáček)
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Angličtina v září 3x jinak
První měsíc nového školního roku byl bohatý na akce, které doplnily hodiny anglického jazyka na naší škole.
Výuku v 6. a 9. ročníku zpestřila návštěva z USA. Žáci zhlédli prezentaci a vyslechli si
vyprávění o americkém státě Massachusetts. Potom měli možnost se ptát a použít své
jazykové znalosti ke konverzaci s rodilými Američany. Byla to skvělá příležitost slyšet
americkou angličtinu.
Žáci 7. - 9. ročníku navštívili v kulturním domě anglické divadlo s názvem One day in London.
Divadelní představení nám přiblížilo jeden den v Londýně a zavedlo nás do autobusu, kavárny,
obchodu i na pracovní pohovor. Pomocí vtipných dialogů a následných vysvětlujících vstupů
nás účinkující seznámili s obraty používanými v běžných situacích. I když ne každý všemu
rozuměl, měli jsme možnost slyšet britskou angličtinu z úst rodilých mluvčích.
Naše škola si v posledním zářijovém týdnu opět připomněla Evropský den jazyků. V rámci
hodin anglického, ale i německého a ruského jazyka učitelé připomněli jazykovou pestrost
v Evropě a zdůraznili důležitost studia cizích jazyků. Pro žáky byly připraveny různé aktivity
a zajímavosti, např. jazykolamy, kvíz o slavných osobnostech nebo návrh designu trička pro
příští ročník.
(Mgr. R. Suková)

Den jazyků v hodině ruštiny
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Den jazyků v hodině němčiny
Němčináři si na Den jazyků vyzkoušeli, jak zvládnou německé jazykolamy a jaké znalosti mají, pokud jde o reálie
německy mluvících zemí. Připomněli si aktuálně mnichovský Oktoberfest a pustili si písničku o ledním medvědu
Knutovi, který byl kdysi miláčkem berlínské zoo.
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Připravujeme se na obhajobu již třetího titulu EKOŠKOLA
Na jaře 2019 nás čeká obhajoba titulu Ekoškola. Proto se členové Ekotýmu pustí do analyzování
školy. Přihlédneme i k připomínkám auditorů z minulé obhajoby. Dále budeme tvořit plán
činností. K našim tématům přibereme další – DOPRAVU. Novou podobu získá i náš ekokodex.
(Mgr. L. Zdražilová)

Zájezd do rakouské metropole
21. 9. jsme jeli na zájezd do Vídně. Odjezd byl v 5 hodin ráno. Na místo jsme dorazili kolem deváté. Nejdříve jsme
navštívili zahradu kolem zámku Schönbrunn. Bylo to pěkné. Velký krásný park, Neptunova kašna, bludiště. Došli
jsme na vyhlídku Gloriet, odkud se nám naskytl úžasný výhled na celou Vídeň.
Potom jsme se vrátili zpět do autobusu a jeli do přírodovědného muzea. Bylo tam všechno. Od dinosaurů až po
dnešní svět. Měli jsme přes hodinu na prohlídku. Následovala procházka Hofburgem. Nakonec jsme došli ke
Stephansdomu. Museli jsme tam být potichu, neboť vevnitř se lidé modlili.

Po prohlídce a krátkém rozchodu jsme zamířili k autobusu a vysněnému cíli cesty - tím byl zábavný park Prater.
Tam se všichni těšili nejvíc. Byl opravdu velký a některé atrakce byly jen pro odvážné.
Chtěla bych moc poděkovat paní Kozárové za skvělé služby průvodce a paní učitelce Konvalinkové, že nám tento
výlet umožnila. Moc jsem si to užila, a to i díky tomu, že tam byli super lidi!
(Eva Chrástová, 8.B)
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Hodina slohu v 7. ročníku - Zkusili jsme pracovní postup trošku jiným způsobem
Zakletá princezna Palačinka
Z útrob jeskyně zvané kuchyňská linka se ozvalo hladové skučení. Vycházelo z plastové
Misky, kterou spaloval ukrutný hlad. Nejprve jsem se snažil uhasit ukrutný oheň hladu
půllitrem mléka. To nepomohlo, tak jsem zavolal na pomoc dva udatné rytíře v brnění
Vejce a Vejce. Jejich brnění však porazila hladová Miska jako nic a oba se skutáleli do
hlubin mléka. Nakonec jsem přizval do boje rytíře Mixéra. Jeho zbroj byla tak rychlá, že
rozvířila mléko do velikého víru. Ten jsem krotil popraškem bílé mouky. Hmota houstla,
až porazila Misčino hladové skučení. Mezitím se ve vedlejším Palačinkovém království
rozžhavil princ Olej tak, že celé království zrudlo. Aby si Miska Olej udobřila, poslala posla Naběračku, který vezl
jako dárek voňavou hustou hmotu. Poté, co se dotkla rozpáleného království, přeměnila se ve voňavou zlatou
princeznu Palačinku. Jahodový závoj s třpytkami bílého cukru jí na svatbě slušel.
(Vojtěch Horák, 7.A)
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Co se děje v kuchyni, když už všichni spí?
No, ono by se nic moc nedělo, kdyby se chleba nezamiloval do marmelády, která čekala s máslem kvasničátka!
Začalo to tak, že jednou lidé udělali těsto, těsto strčili do trouby a přišel na svět chleba. Jednoho dne si ho
v pekařství koupili lidé, donesli ho k sobě domů. Když došli, chleba se vyndal z igelitového pytlíku a najednou viděl
mejdan - všude byly barvy, žárovky, světýlka, kam jen se podíval. Všude bylo něco zajímavého. Najednou uviděl
nádhernou marmeládu, jak tancuje s máslem. Před očima se mu náhle zjevil kečup a říká: „Čau, já jsem Gurmán. Jak
se jmenuješ ty?“ A chleba říká: „Ahoj, já jsem …. “ A zasekl se. A tak řekl jen: „Já vlastně nevím!“ A Gurmán říká:
„Tak já ti budu říkat Chlebák.“ Chlebák na to kývnul a Gurmán ho šel provést kuchyní.
Šli okolo baru, tam viděl okurku, která tam právě mixovala koktejl.
Potom procházeli okolo restaurace jménem Mikrovlnná trouba a Gurmán
mu řekl: „Nezajdeme si na popcorn?!“ Chlebák na to: „Tak jo!“ Po
náročné soutěži, kdo sní víc popcornu, si šli na chvilku dát dvacet do
banánu, protože trsy banánu dělají perfektní podestýlku. Po vyspání se
Chlebák rozhlížel, co dál by mohl s Gurmánem navštívit, a znovu viděl
krásnou marmeládu, která zrovna čekala u baru na koktejl. Tak si řekl,
že Gurmána nechá ještě chvilku spát a vydal se za ní. Když k ní přišel,
řekl jí: „Ahoj, já jsem Chlebák, kdo jsi ty?“ A marmeláda odpověděla: „Čau, já jsem Jahůdka. Ty jsi tu nový?“ A on
na to: „Ano.“ Pak si všiml, že to vypadá, že asi čeká kvasničátka. A než se jí na to stihl zeptat, objevilo se tam
máslo a povídalo: „Co tady flirtuješ s mojí ženou?“ Chlebák jen tak zklamaně koukal. Máslo na to: „Běž co nejdál od
nás, ať už tě tu nevidím!“ Chlebák se smutkem odešel.
Začalo se rozednívat a Chlebák si řekl, že to nenechá jen tak plavat, a ještě než se lidi probudili, zašel za máslem a
řekl mu, že dneska večer se sejdou na stole a že si to rozdají jako chlap s chlapem. Když se setmělo, šli si dát
souboj na život a na smrt. Všechno jídlo udělalo kolem nich kruh a začalo křičet: „Boj, boj, boj!“ Jediná marmeláda
řekla, že to nemůže vidět, sedla si na kraj stolu a přemýšlela nad osudem. Mezitím se jeden z lidí probudil hladem.
Všechno jídlo stihlo včas utéct. Na stole zůstal jen chleba, máslo a marmeláda. A co se s nimi dělo dál, to už všichni
asi víte…
(Lucie Fialová, 7.A)
Chlebový překážkový běh
Chléb číslo 8 a Chléb číslo 88 jsou připraveni. Za pět, čtyři, tři, dva, jedna! A je
odstartováno. Jako první překážku mají větší kalužinu vajíček a soli, kde se musí
otočit o 180 stupňů. Dále na ně čeká rozpálená pánev, kde se musí trochu opálit.
Vypadá to, že závodník s číslem 8 už běží na talíř, kde se možná zašpiní o Kečupové
bláto. Závodník 88 dobíhá závodníka s číslem 8 a předbíhá ho. A tak dostává cibuli
jako trofej a Kyselou okurku jako vavřínové ocenění.
(Tereza Kunstmüllerová, 7.A)

Okresní kolo v přespolním běhu
Dne 26. 9. se ve Žďáře nad Sázavou u Pilské nádrže
konalo okresní kolo v přespolním běhu pro žáky druhého
stupně základních škol. Naše škola vyslala tým chlapců
(ve III. Kategorii) ve složení Kryštof Hudák (7.A),
Vojtěch Jelínek (6.B), Karel Brusenbauch
(6.B) a
dvojčata Filip a David Košíkovi (6.B). Na závodníky
čekala trať o délce 2000 metrů. Kluci si v konkurenci 19
družstev doběhli pro pěkné 7. místo. Nejlepšího
umístění dosáhl Kryštof Hudák, který obsadil 16. místo v
čase 07:59,8.
Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a
přejeme další sportovní úspěchy.
Zleva: David Košík, Vojtěch Jelínek, Kryštof Hudák,
Karel Brusenbauch, Filip Košík
(Mgr. L. Smetana)
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Atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 27. 9. ZŠ Svratka uspořádala atletický čtyřboj. Žáci a žákyně soutěžili v běhu na 60 m, hodu míčkem
(6. a 7. ročník), hodu granátem (8. a 9. ročník), skoku dalekém a běhu na 1500 m. Z naší školy se závodů zúčastnilo
7 dívek (Kristýna Blažková, Sylva Prýglová, Nela Halamková, Kateřina Kopřivová, Kristýna Petrová, Patricie Srnská a
Adéla Rychtářová) a 4 chlapci (Pavel Megó, Adam Starý, Peter Freiwald a Tomáš Macháček). Žáci si nevedli vůbec
špatně. Celkem si dovezli 17 medailových umístění.
Medailová umístění - dívky
Kristýna Blažková - 2. místo (skok daleký - 330 cm), 3. místo (1500 m - 6:39,62 min)
Sylva Prýglová - 2. místo (1500 m - 6:32,62 min), 2. místo (hod míčkem - 33,5 m)
Nela Halamková - 2. místo (60 m - 9,45 s), 3. místo (hod míčkem - 28,1 m), 3. místo (skok daleký - 352 cm)
Kateřina Kopřivová - 2. místo (hod míčkem - 28,7 m)
Kristýna Petrová - 3. místo (60 m - 9,57 s), 3. místo (skok daleký - 366 cm)
Patricie Srnská - 1. místo (1500 m – 6:26,11 min), 3. místo (hod granátem - 25 m), 3. místo (skok daleký - 370 cm)
Medailová umístění - chlapci
Pavel Megó - 2. místo (60 m – 9,27 s)
Peter Freiwald - 1. místo (1500 m – 5:31,49 min)
Tomáš Macháček - 2. místo (běh 60 m – 8,34 s), 2. místo (skok daleký - 436 cm)

Horní řada zleva: Adam Starý, Tomáš Macháček, Sylva Prýglová, Kristýna Blažková, Kateřina Kopřivová, Kristýna
Petrová
Spodní řada zleva: Adéla Rychtářová, Nela Halamková, Patricie Srnská, Peter Freiwald, Pavel Megó

Všem závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme k medailovým umístěním.
(L. Smetana)
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ZÁBAVA S BUBLINOU

Anglický koutek
1. stupeň

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. stupeň
Doplň chybějící slova:
tall, taller, …………
begin, …………, begun
My mum ………… not skiing yesterday.
She …………………. (půjde) to school next week.
…………, saw, seen
People ……………. (budou žít) in the space.
I saw my brother ……… TV.
Tom ………… (spal) in a new hotel.
připravila K. Petrová
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Anglický koutek - řešení
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tall, taller, the tallest
begin, began, begun
My mum did not skiing yesterday.
She is going to school next week.
see, saw, seen
People will live in the space.
I saw my brother on TV.
Tom slept in a new hotel.
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