
 

 

Ročník 24. 

Školní rok 2012 - 2013 

 

Milí čtenáři, 

přímou úměrou školních výsledků je absence. Je známo, že každá zameškaná hodina znamená více 

práce doma. Dopisování sešitů, doučování učiva a ve většině případů zcela zbytečné zhoršení 

prospěchu. Počet zameškaných hodin za celý školní rok 2012/13 přesáhl 30 tisíc, což je 65 hodin 

na žáka, tj. dva zameškané týdny na žáka za celý rok. Toto číslo nás pochopitelně vůbec netěší. 

Na druhém stupni nejméně zameškala třída 6. A (52 hodin na žáka), nejvíce 9. C (113 hodin na žáka). 

Na prvním stupni měla nejméně zameškaných hodin 1. B (35 hodin na žáka).  

Zcela samostatnou kapitolou je vystupování a vyjadřování žáků, pro které má čeština jedno 

pojmenování. Společenské chování. Mrzí mě, že slova slušnost, zdvořilost a úcta jsou pro některé 

žáky cizí slova, jejichž význam je jim neznámý. Kredit kulturní a vyspělé společnosti tvoří právě 

vzdělání a morální hodnoty, které se projevují navenek společenským vystupováním. Přirozenou 

úctou k rodičům, učitelům, starším lidem. O to víc mě mrzí, že hodnoty dnešní společnosti se plíživě 

přesunuly k majetku, bohatství, mnohdy nečestně získanému, k drahým autům, značkovému 

oblečení. Pomyslné sociální kleště se tak čím dál víc rozvírají a spousta dětí trpí. Vyspělé země se 

s tím vyrovnaly zavedením školních uniforem…  

A jaká kázeňská opatření musela udělit pedagogická rada? Bylo to 20 napomenutí třídního učitele, 

9 důtek třídního učitele a dvě důtky ředitele školy za neomluvené hodiny. I přes tuto skutečnost lze 

konstatovat, že celá řada děvčat a chlapců si vytvořila hezký vztah k naší škole, ke svým učitelům  

i spolužákům. Své kvality prokázali solidním přístupem ke školním povinnostem, řada z nich 

reprezentovala školu v naukových soutěžích, zapojili se do zájmových útvarů Domu dětí, vystupovali 

na celé řadě koncertů jako žáci Základní umělecké školy, tančili a zpívali ve Světlovánku. Největší 

skupina však sportovala, soutěžila a dělala čest nejen škole, ale i městu. 

Paní učitelky a páni učitelé každoročně organizují pěknou řádku nadstandardních soutěží, olympiád  

a sportovních závodů či klání. Letos jich bylo 40 na prvním a 40 na druhém stupni, celkem tedy téměř 

80. Úspěšní řešitelé, kteří naši školu a město reprezentovali, převzali na konci roku na kulturním 

domě ocenění z rukou pana starosty. Jako v minulých letech jsme posbírali většinu úspěchů ve 

sportovních soutěžích na celorepublikové úrovni. Jak už atletických, tak volejbalových. Na tomto 

místě patří velký dík právě učitelům a trenérům, kteří naše žáky na tyto a další soutěže připravovali.  

ŠKOLÁK 



 

K tomu, aby se nám všem dobře pracovalo, nám pomáhá krásné a skvěle vybavené prostředí školy, 

za které vděčíme našemu zřizovateli - městu Bojkovice. V tomto školním roce jsme otevřeli dvě nové 

jazykové učebny, zakoupili notebooky pro všechny učitele na druhém stupni, podařilo se zprovoznit 

nový stravovací systém, který umožňuje objednávání stravy z pohodlí domova přes internet. K tomu 

všemu patří běžná údržba, kdy se postupně maluje, vyměňuje staré lino za nové, stejně jako 

nevyhovující světla v učebnách. V září byly otevřeny zbrusu nové družiny a na podzim se začne 

realizovat výsadba zeleně v areálu školy, na kterou město Bojkovice získalo 90% dotaci. 

Základními předpoklady kvalitní výuky jsou kvalifikovaní učitelé, materiálně technické vybavení 

školy pomůckami a odbornou technikou, účinná motivace žáků a v neposlední řadě velmi důležitá 

podpora a zájem rodičů o školu a své děti v ní. V lednu naši školu navštívila Česká školní inspekce, 

která po čtyřdenní hloubkové kontrole konstatovala, že škola má 100% kvalifikovaný profesionální 

učitelský sbor, jenž svoji práci odvádí na výborné úrovni. 

Přesto, že výchovně vzdělávací oblast je tou nejdůležitější, a tedy i nejsledovanější, její měření není 

nikterak snadné. Existuje však několik indikátorů, které nám leccos prozradí. Mezi ně patří interní 

srovnání klasifikace (pravidelně zveřejňované na stránkách školy), celonárodní srovnávací testy 

páťáků a deváťáků SCIO a NIQUE v českém a anglickém jazyce, matematice a všeobecném základu, 

ve kterém se opakovaně umisťujeme v nadstandardních hodnotách.  

Dále je to úspěšnost žáků v olympiádách a soutěžích a úspěšnost deváťáků v příjímacích zkouškách 

na střední školy. Navíc se naše škola zapojila do projektu Zvyšování kvality vzdělávání ve Zlínském 

kraji, jehož součástí je tříleté sledování znalostí žáků třetích a sedmých tříd. Ve všech jmenovaných 

indikátorech dosahujeme nadprůměrných výsledků.  

Stejně jako vloni, letos nikdo nepropadl, prospělo tedy 456 žáků, z toho 272 s vyznamenáním a 124 

mělo samé jedničky. Čestné uznání za výborný prospěch a příkladné chování obdrželo 44 žáků, čestné 

uznání za vzornou reprezentaci v naukových a sportovních soutěžích obdrželo 111 žáků druhého 

stupně. Pochvalou na vysvědčení se pak mohlo pochlubit 150 žáků.  

Stejně úspěšní letos byli deváťáci ve svém prvním životním kroku. Všichni byli přijati k dalšímu 

vzdělávání a téměř všichni tam, kam se hlásili. Výrazného zlepšení výsledků ve srovnávacích testech 

dosáhli žáci v angličtině, kde se v poslechu a porozumění čteného textu zlepšili více jak o 40 %. Své 

ovoce tak přinesly dvě nové moderní jazykové učebny, které nás stály 400 tisíc. Věřím, že v tomto 

trendu budeme pokračovat a školu budou opouštět žáci plnohodnotně jazykově vybavení. Od 

letošního roku navíc zavádíme pro žáky sedmých a osmých tříd povinně druhý cizí jazyk - v našem 

případě ruštinu. Domníváme se, že na západ od nás je pro komunikaci angličtina dostačující a ruština 

je po překonání azbuky i pro slabší žáky výrazně jednodušší a bližší než němčina. 

Závěrem tohoto malého ohlédnutí se sluší poděkovat všem učitelům a správním zaměstnancům za 

profesionální přístup a dobře odvedenou práci, slušným a pracovitým žákům za jejich výsledky, vztah 

ke škole a učitelům.  

 

Mgr. Zdeněk Ogrodník ml. 
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V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 456 žáků, z toho 199 na I. stupni 

a 257 na II. stupni.  

Ke střednímu vzdělání s maturitní zkouškou bylo přijato 46 žáků, s výučním listem 13 žáků. 

 
Přijetí nejlepších vycházejících žáků a sportovců starostou města 

 

 
      

Soňa Juřenčáková, Nikola Petrášová, Markéta Kročilová, Robert 

Dubovský, Martina Urbánková, Jakub Křižka, Nikola Pešková 
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Naukové soutěže 

 
Žáci školy se jako každoročně zúčastnili téměř všech naukových soutěží vyhlášených MŠMT a také 

soutěží vyhlášených jinými organizacemi a subjekty.  

Významného úspěchu dosáhli žáci, kteří postoupili z okresního kola do krajského. V zeměpisné 

olympiádě Michal Doruška, v dějepisné olympiádě Tereza Zálešáková, ve fyzikální olympiádě 

Michal Jál, který do krajského kola postoupil i v Soutěži v programování v kategorii kancelářské 

aplikace. 

V týmových soutěžích obsadili žáci školy 4. místo v okresním kole dopravní soutěže. 

 

Okresní kolo Ročník Krajské kolo 
28. 1. Dějepisná olympiáda T. Zálešáková 8. 25. 3. T. Zálešáková 

  K. Hledíková 6.   

12. 2. Olympiáda českého jazyka J. Křižka 9.   

  Š. Hledíková 8.   

21. 2. Olympiáda anglického jazyka J. Křižka 9.   

5. 3. Víc hlav, víc rozumu J. Křižka 9.   

  T. Stašek 8.   

  V. Stupňánková 8.   

  M. Lekeš 9.   

14. 3. Zeměpisná olympiáda M. Doruška 7. 11. 4. M. Doruška 

  K. Hledíková 6.   

  J. Synčák 8.   

26. 3. Fyzikální olympiáda M. Jál 9. 18. 4. M. Jál 

  T. Kročil 8.   

27. 3. Biologická olympiáda V. Stupňánková 8.   

  J. Synčák 8.   

 SUDOKU – 1. stupeň N. Fojtíková 5.   

  J. Juřenčák 5.   

  K. Páralová 5.   

5. 4. 
Soutěž v programování v kategorii 

kancelářské aplikace M. Jál 9. 18. 4. M. Jál 

  J. Jančář 9.   

9. 4. Biologická olympiáda K. Vápeníková 7.   

  K. Stupňánková 7.   

17. 4. Matematická olympiáda A. Zábojníková 6.   

  K. Hledíková 6.   

  A. Fojtíková 7.   

  P. Ridošková 7.   

  V. Stupňánková 8.   

  T. Polách 8.   

7. 5. Pythagoriáda K. Slavíčková 7.   

  K. Hledíková 6.   

  J. Koudelík 6.   

  A. Fojtíková 7.   

  T. Kročil 8.   

  M. Polách 8.   

  T. Stašek 8.   
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9. 5. SUDOKU – 2. stupeň A. Fojtíková 7.   

  N. Svozilová 6.   

  P. Bařáková 8.   

  A. Baierová 8.   

14. 5. DV – 2. stupeň J. Kubica 7.   

  J. Plášek 7.   

  M. Kunčarová 7.   

  D. Dvořáková 7.   

31. 5. Archimediáda A. Fojtíková 7.   
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Literární práce žáků 
 

 

Chci vůbec někde žít? 
Myslím, že název sám o sobě plně vystihuje můj problém. Chci vůbec někde žít? Přesněji tím 

myslím: chci se vůbec někde usadit? Kdyby se tohle uvažování dalo považovat za reálné a za 

uskutečnitelné, pak by má odpověď byla jednoznačná: Ne. 

Jsem si skoro jistá, že zůstat většinu svého života na stejném místě, by mi nestačilo. Už jenom 

proto, že nemám ráda stereotyp. Když uvážím, že ve dvaceti odejdu z domu, odstěhuji se a v 

osmdesáti zemřu na tom samém místě. Čtyřicet let. Celý svět přede mnou a já svůj život strávím 

usazená v jednom domě, v jednom městě, v jednom státě. Realita je taková. Ale kdyby nebyla? 

Pak dejme tomu třeba deset let na jednom místě. Možná víc, možná míň. Nejspíš podle toho, 

jaký vztah bych si k onomu místu vybudovala. Kam bych tedy zavítala? Nejdříve tedy konkrétní 

města. 

Nejdříve Paříž, potom Londýn a nakonec San Francisco. Každé z nich v sobě skrývá cosi 

osobitého a jedinečného. To bych chtěla poznat. 

Kde dál? Následoval by travnatý mořský útes někde v Severním Irsku či Skotsku. Na něm 

malý kamenný domeček a pod ním ztrouchnivělé dřevěné molo. A pak bych prostě jen šla. Tam či 

onam, tudy či jinudy. 

Tohle všechno je ale jen jedno velké fantazírování, které má až přespříliš nevýhod. 

Tak třeba - najít někoho, kdo tohle všechno podnikne se mnou. Je někdo takový? 

Dále - výhody jakéhosi zázemí. Určitě bych jednou zatoužila o místě, kam bych se mohla vrátit, až 

mě jednoho krásného dne dojdou finance nebo energie.  

Vracím se tedy do původního plánu - tedy do původního stereotypního života. 

 

Tereza Zálešáková, VIII. B 

 

 

Sluneční soustava 
Planety soustavy sluneční 

v sobě jiskru mají, 

svou krásou se předhání, 

každému podivné se zdají. 

 

Merkur, přítel sluníčka, 

nejblíže mu krouží. 

Venuše je jitřenka, 

barva ohně jí sluší. 

 

 

 

 

 

 

Země, modrá planeta, 

kde najdeš sílu života. 

Na Marsu se prý plánuje, 

prý tam i člověk přežije. 

 

Jupiter je obr plynný, 

vane na něm vítr silný. 

Saturn prstencem se chlubí, 

plyny se na něm budí. 

 

 

 

 

 

 

Ledové částice Uran zbarví 

do krásně modravé barvy. 

A ty, Neptune krásný, 

jsi můj favorit jasný. 

 

Markéta Polanská, VI. C 
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Dinosauři   
S dinosaury, to je sranda, 

Allosaurus, Yaverlandia, 

kamarádů celá banda, 

Indosuchus tour de India. 

 

U koryta legrace, 

Triceratops, Drakopelta, 

Sauropod a migrace, 

Trodoni, směr delta! 

 

Nad námi jsou Pterosauři, 

Tarbosaurus, Prenocephale, 

Deinonychus oči mhouří, 

Dromosaurus byl zvíře malé. 

 

A tak si my žijeme 

s dinosaury kolem nás, 

u řek se vždy myjeme, 

ve světě plném krás! 

 

David Šašinka, VI. C 

 

 

Moje maminka 
Pro charakteristiku jsem si vybrala osobu, která mi dala život, lásku a soucit a možnost žít 

v objetí plném citu – maminku. 

Je plnoštíhlé postavy. Vlasy má černé jako nejtemnější noc, obličej krásně kulaťoučký, ale 

posetý mnoha pihami, přesto ho ale zdobí její usměvavé rty. Svět pozoruje svýma modrozelenýma 

očima, které podtrhují její tmavé řasy. 

Moje maminka je velmi ochotná, nikdy neodmítne něčí prosbu o pomoc a vždy, i když se jí 

to nějak příčí, pomůže. Někdy si říkám: „Není na nás někdy až příliš moc hodná?“ 

Ve volném čase ráda vaří, peče, čte a schází se s přáteli a s rodinou. 

Svoji maminku mám moc ráda, a i když někdy zvedne hlas, nikdy v životě bych ji za nic 

nevyměnila, vždyť je to přece moje máma! 

Darina Kročilová, VI. C 

 

 

Večer 
Když se začne večer stmívat, 

básník začne lépe vnímat 

oblohu a z kouzelného rukávu 

začne sypat radost pro děti, 

co chviličku jen posedí,  

maličké i dospělé 

a radost dává po světě, 

vypráví maminka svým dítkám. 

 

Za okny pokoje stéká déšť: 

„Pláče to snad tisíce mráčků?“ 

 

zeptala se Amálka. 

„Ne, to vítr fouká do obláčků.“ 

Je slyšet pískat meluzínu, 

je čas uklidit trampolínu. 

Poskládat hračky, přestat si hrát, 

umýt si zoubky a jít spát. 

 

„Dobrou noc.“ 

Adéla Hovězáková, VI. C 
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Bojkovsko 
 Mým nejoblíbenějším místem je kousek políčka s loukou a malou chatičkou, která tady 

vyčnívá jako právě vyrostlý strom. Voláme ho Bojkovsko, jelikož je právě na rozhraní Pitína 

a Bojkovic. Přesně na této hranici teče potůček, vypadající v krajině jako stuha, dělící zelené kopečky 

těchto dvou sousedních míst. 

 Na políčku zelené výhonky mezi zbytky bílé pokrývky působí jako balzám v očekávání 

blížícího se jara. Kolem políčka vyrůstají ovocné stromečky plné květů, vypadající jako obří 

pampelišky, které rozfouká vítr, aby okvětní lístečky mohly zdobit okolní krajinu. 

 V létě si připadám jako v ráji, protože nevím, z jakých dobrot si mám dřív uzobnout. Jestli si 

dát červené sladké jahůdky, nebo kuličky hrášku či rybízu. Vysoká tráva na louce se vlní jako 

rozevlátý plášť, se kterým si právě větříček pohrává. Když se tráva poseče a usuší, rozprostře se po 

celém Bojkovsku neopakovatelná vůně sena. 

 Podzim ze stromků odnese zlatavě probarvené listí, aby všechno připravil na první začátek 

zimy, která přikryje bílou peřinou celou přírodu, aby nabrala sil do příštího jara. 

 

 Tomáš Polách, VIII. B 

 
 

   
 

 

 

Můj tatínek 

Můj tatínek se jmenuje, stejně jako já, Radim. Na hlavě nosí už od narození vlasy černé jako 

noc, hnědé oči, větší nos a usměvavá ústa s bílými zuby. 

Nejraději nosí čepici nebo klobouček, triko, někdy, když je zima, pletený svetr a zelené 

montérky. Pracuje jako zedník, a proto maminka prosedí desítky minut záplatováním montérek. 

Když něco potřebuji nebo chci, vše se mi snaží sehnat. Bere spoustu věcí s humorem a umí si 

zachovat chladnou hlavu. Mezi jeho koníčky patří rybaření a sbírání starožitností a mincí. Zedničit 

umí vážně dobře. Postavil nám téměř celý dům. Většinu dne je v práci, ale o víkendu si spolu užijeme. 

Nevypadá nějak moc hezky, ale má zlaté srdce. Mám ho moc rád, stejně jako moje maminka 

a sestra, a je pro mě nepostradatelný. 

 

Radim Kundrata, VI. C 
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Můj zvláštní sen 

V mém životě se nestalo mnoho zajímavých věcí, ale pár zvláštních snů… 

V mém snu mě probudily jiskřivě zářící paprsky slunce a rosa kapající z trávy a z květů. 

Neležela jsem už ve své měkké posteli, ale někde na studené zemi na poli v zemi nikoho. Chvíli jsem 

se procházela a uzřela tři jezdce na koni, kteří na sobě měli středověké brnění. „Proboha!“ vykřikla 

jsem, „vždyť já jsem ve středověku!“ A než jsem to začala rozdýchávat, ozvalo se odněkud: 

„Děvenko, nemáš pár drobných, rád bych studoval na univerzitě.“ Podívala jsem se na toho člověka 

a pomyslela si: Copak by takový pobuda mohl studovat na univerzitě? Vždyť páchne rybinou, šat 

skoro žádný a fyzicky na tom taky není zrovna dobře. Pak jsem si ale uvědomila, že oni takhle žili 

normálně, a začala jsem se stydět. Taky jsem se dozvěděla, že je rok 1353, že vládne Karel IV., kterého 

mají lidi velmi rádi, protože jim dal práci při stavbě Karlova mostu. 

Mladík mi vyprávěl, že si vydělává na živobytí hraním na píšťalu. Skončila jsem rozhovor 

s mladým studentem a rozhodla se, že se musím vrátit zpátky. Šla jsem na tržiště, vzala nůž a podřízla 

si hrdlo… 

Když jsem se probudila, byla jsem na zemi, nikoli na mé posteli, s přesvědčením, že se už nikdy 

nebudu učit dějepis před spaním! 

 

Darina Kročilová, VI. C 
 

 

 
Člověk a jeho volný čas 
 Lidé se často přou mezi sebou, kdo umí líp využít volný čas. Ale málo se zamyslí nad tím, 

jestli ho umějí vůbec využít. Každý z nás máme jiný názor. Kdybych se zeptala někoho na ulici nebo 

ve škole, odpovědi by se lišily. 

Já osobně se domnívám, že člověk neumí využít volný čas. Bohužel je to jen má domněnka. 

Zase si říkám, třeba je někdo na naší planetě, kdo opravdu umí ten čas využít. 

Lidé v Americe využívají čas takhle. Hned jak skončí v práci, nejdou domů, ale do rychlého 

občerstvení (např. McDonaldu). Potom je každý čtvrtý člověk obézní. Kdyby si místo sedění šli 

zaběhat, zaplavat nebo na výlet s rodinou do přírody. Česká republika je na tom podobně. Dospělí 

nechodí do fast foodů, ale do hospod. Děti nechodí ven s kamarády, protože mají doma nejmodernější 

techniku dnešní doby (počítač, televizi, hrací konzoly,…). 

Rodiny jsou odlišné. Některým rodičům vůbec nevadí, že jejich děti nejsou venku. Jiným 

zase jo. 

Všichni bychom se měli zamyslet nad časem, který máme. Rozvrhnout si ho tak, abychom si 

mohli i užívat života a ne jen být v práci nebo trávit volný čas u televize. 

 

Soňa Juřenčáková, IX. B 
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Diář 

Rozhodla jsem se mluvit o tobě, diáři. Ano, opravdu popisuji svůj diář, ale protože je to pro 

mě důležitá věc, myslím, že můžu. Každý rok jsi jiný, a přesto stejný. 

Měníš to, že jsi velký nebo malý, černý nebo bílý či snad barevný, tlustý nebo tenký, se 

záložkou nebo bez… 

Ale vždy budeš má opora a to se nezmění. Řekneš mi, kdo má dnes svátek. Poradíš, co mám 

zítra v plánu, a připomeneš pondělní písemku. Ráno, když se mi nechce z postele a můj pohled utkví 

na tobě, z plných plic křičíš: „Vstávej, vstávej! Dnes máme spoustu práce.“ A kdyby docházely síly, 

s chutí oznámíš, že zítra začíná víkend. 

Pravda je, že práci takhle neusnadňuješ pořád. Například otevřít tě v nesprávnou chvíli, jsi pak 

schopný na mě spustit hromadu povinností jako lavinu. Pak místo tebe beru do ruky tužku a papír 

a začíná podrobnější plánování. To už se tě ale, můj milý diáři, netýká.                           

Letos jsi pro změnu malý. Máš modrý podklad a vyzdobila jsem tě barevnými kamínky. Taky 

ti přibyla záložka, taktéž v modré barvě. Svou velikost kompenzuješ spoustou informací, které 

obsahuješ. 

Je sice teprve začátek roku, ale já už nevím, co bych si bez tebe počala. Jsem s tebou naprosto 

spokojená.                                                                                                    

Bez tebe, diáři, jsem jako ztracená v cizím světě. 

 

Valerie Vebrová, VIII. B 

 

 

Jasnovidka 
Stěžuje si jasnovidka, 

že má velkou smůlu. 

Tenhle rok už probrečela 

seriálů fůru. 

 

Copak je to za vzrušení, 

když po prvním dílu 

vidím vraha nenápadně 

dávat jed do sýru. 

 

Romantické seriály, 

jak bych mohla plakat, 

ihned zjistím, že milencům 

bude všechno klapat. 

 

Ani sport to nezachrání, 

výsledky jsou známý. 

Muži budou naříkati 

utište se dámy. 

 

Strašně jsem se pohádala 

s křišťálovou koulí. 

Z okna jsem ji vyhodila, 

policajt má bouli. 

 

Za pokutu mi to stálo, 

ať se mu to hojí, 

miluji teď seriály, 

kde se člověk bojí. 

 

Darina Kročilová, VI. C 
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Drogová závislost 
Když se tak zamyslím nad problémem závislosti na drogách, napadá mě otázka: „Proč vlastně 

lidé berou drogy?“ Nejspíše se snaží vyřešit problémy. „Na co, když se všechno ještě zhorší?“ Na tuto 

otázku už odpověď nenalézám. 

 Začíná to byť jen malým potáhnutím cigarety, ale co nevidět se pouhá cigareta, co by 

společensky tolerovaná droga, kterou vyzkoušela řada lidí již v útlém věku, může lehce proměnit 

v tvrdší drogu. Nepatří zde však jen cigarety, marihuana a jiné, jako například heroin, hašiš či extáze, 

ale také alkohol, který začíná v poslední době mezi mladistvými získávat čím dál větší popularitu. 

Řešit tento problém je snad nemožné.  

 Každý individuálně si musí uvědomit, co dělá. Varování před drogami je na každém kroku, 

a tak by si měl člověk srovnat v hlavě, jestli chce dosáhnout toho, že někdy ztratí kvůli drogám rodinu, 

přátele, peníze, ale i zdraví, které je nenahraditelné. Proto by měl každý zvážit, jestli má cenu řešit 

problémy touto cestou. Existuje přece řada lepších řešení, než jsou drogy. 
 

Eliška Bolečková, IX. B 

 

Moje rodina 

 Má rodina se skládá ze čtyř členů. Mě, sestry Terezy, matky Jany a otce Oldřicha. 

 Začnu taťkou. Můj otec je hodný, spravedlivý, ale nesmí ho něco vytočit, protože pak se 

naštve a je zle. Naopak moje matka, myslím si, je o něco klidnější, avšak hodně jí záleží na prospěchu 

a chování. Říká, že vzdělání je velmi důležité, a já to vím a snažím se mít dobré známky. Sestra je 

poněkud cholerická, lehce se naštve a je rázná, ale já si z ní často dělám legraci, i když vím, že to 

není správné. 

 Taťka je velmi pracovitý a pilný. Rád něco vytváří nebo opravuje. Někdy mi to ale leze na 

nervy, jelikož musím být při všem s ním. Není dne, kdy by se nic nedělalo. Snad jen v neděli je klid. 

Sestra je hodně po taťkovi. Zato já a mamka jsme trochu líní a rádi si déle pospíme. To se taťkovi 

nelíbí. Jsem holt méně pracovitý, než by si představoval. Mamka má víc zaměstnání, proto se nedivím 

její únavě. Také hodně ráda nakupuje a já toho vždycky rád využiji. Vždy když je příležitost, jedu 

s ní a něco si koupím.  Sestra už odmaturovala, ale zatím je doma. 
 

Jakub Křižka, IX. B 

 

Mé piano – součást mého „já“ 
 Mé drahé piano! 

 Ty nejspíš netušíš, jak velký máš pro mne význam. Věz ale, že i když jsi tehdy v obchodě bylo 

to nejlevnější, co jsme mohli koupit, tvá hodnota je pro mne nyní nevyčíslitelná. A i když se tvá barva 

již dávno nedá nazývat hnědou, stále mi připadáš stejně fascinující a kouzelné. 

 Stačí si jen sednout, pohladit tvé heboučké klapky a na světě máme novou, originální melodii. 

Tvá hudba vždy dokonale a přesně obkreslí rysy mé nálady a mých pocitů. To je na tobě to 

nejskvělejší. Dáváš mi jedinečnou možnost vyjádřit svou osobnost bez použití slov. 

 Přestože nemluvíš, němé nejsi. Tvůj zvuk. To jsou tvá slova. Někdy lehká a veselá jako slavičí 

zpěv, jindy zase hluboká a děsivá jako řev lva. Každý tvůj tón je jako samostatná osobnost, protože 

vždy hraje svou vlastní roli a vždy se svým postojem snaží vyjádřit svůj názor. 

 Dnes už si život bez tebe nedokážu představit, drahé piano. Stalo ses mou součástí. Teprve 

s tebou jsem zcela jednotná. 
 

Tereza Zálešáková, VIII. B 
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Krása lesa 
Ráda se s rodinou procházím po pryskyřicí 

vonícím lese nebo úzkou pěšinkou kvetoucí louky. 

A proto jsem si ke svému líčení vybrala les, který 

roste nedaleko našeho domu a kde ráda chodím 

odpočívat.                                                                                       

Les se na jaře pomalu probouzí ze zimního 

spánku, čerstvý vzduch a třpytící se listy přilákají 

nejednoho návštěvníka. Slzy slunce skrytého za 

mraky se usadily v korunách stromů a lehounký 

vánek rozproudí jejich lístky. Květiny se pomalu 

zvedají ze svých úkrytů a oblékají se do jiskřivých 

modelů. Klidem prozářený les v létě voní po 

pryskyřici a vzduchem se vznáší vůně lesních 

jahod. A když už začíná být až moc horko, každý 

živý tvor rád zajde, zaletí k nejbližšímu jezírku 

nebo i k laguně, kde rád své tělo zchladí. 

Nejbarevnější období roku začíná, když každý 

strom svleče svůj  plášt  z listí a když ryby jdou 

vstříc novému životu. Voda už chladí, žáby se na 

dno schovaly a ježek k spánku se ukládá. Den se 

zkrátil, noc nastala a je čím dál chladnější. Ranní 

sluneční paprsek probouzí mlhavou přírodu a 

rozpouští mrazivou jinovatku. Už nastal čas, kdy 

mezi sebou začínají mraky bojovat, studený vítr se 

míchá s teplým a prudký déšť s křikem havranů doplňují ponurou zimní náladu. Zima je přede 

dveřmi. Příroda nabírá nových sil a i já jsem se vydala na vycházku. Strom i keř mají svou bílou 

čepičku. Vypadá to tu jako ve sněhovém království. Kolem dokola krásné ticho, jen občas ho ruší 

nějaký ptáček, snad sýkorka, možná sojka, ale jen ježek nevidí tu krásu kolem ve svém sladkém snění. 

Je kouzelné jemné sněžení těch malých vloček, ale jsou tak malinké, že nejdou ani moc vidět. Ty 

vypadají jako tanečnice, jež ladně a svižně tančí ve vzduchu, který jejich představení dodává efekt. 

Příroda na mě působí tajuplným a svrchovaným dojmem. Ten, kdo má rád přírodu, tak by na 

toto místo určitě rád zašel a prožil tu několik odpočinkových dní.                         

V tomto líčení jsem zachytila čtyři roční období od probuzení až ke spánku v našem blízkém 

lese. Krajinu jsem zachytila, jak mi říkalo mé vnitřní já a mé pocity při procházce známými místy. 
 

Pavlína Ridošková, VII. B 

 

 
Řešení ze strany 34: 
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Čarodějnice 
Čarodějnice má ohavný dlouhý nos, ze kterého jde strach, také její lebka, kterou nosí při sobě 

pod pláštěm, vyvolává strach a hrůzu. Její zuby zelené, žluté a páchnoucí jsou víc než příšerné. 

Je veliká jako dospělý člověk, na sobě nosí umělý ošklivý plášť, také jí rostou šedivé strašidelné 

vlasy. Stará bytost si udělala i umělé dlouhé nehty, se kterými, když zuří, umí hodně poškrábat obličej. 

Její ošklivé vlasy se při prohýbání vlní a svými vyceněnými zuby odežene všechny nepřátele. 

 Děsná bytost. Aby toho nebylo málo, dětem se směje a chodí je po nocích strašit, děti z ní mají 

hrůzu a schovávají se pod peřinu. 
  

                                                                                                           Darina Charvátová, VII. A 

 

Čarodějnice jsou někdy nazývány i ježibaby. 

Jsou ošklivé a zlé. Nosí dlouhý černý hábit a na rozcuchaných šedivých vlasech mívají vysoký 

klobouk. Z obličeje jim trčí velký špičatý nos, na kterém mají bradavice. Cení svoje škaredé zuby, 

rády vaří lektvary, hrají si s hady a pavouky. Z prstů jim rostou dlouhé nehty. Na krku nosí náhrdelník 

a v ruce mívají lebku. Jsou to nadpřirozené bytosti, hrají v pohádkách, žijí v lesích ve skále, straší lidi 

a zaklínají princezny. Nemají rády smrtelníky, a tak jim ubližují, jsou zlé! 
 

Dominika Urbánková, VII. A   

 

Čarodějnice je většinou negativní a zastaralá babizna, která obvykle na všechny posílá zlé 

kletby, avšak někdy jsou i výjimky. 

 Výška čarodějnic je různá, někdy jsou malé a někdy velké. Často nosí na hlavě černý velký 

klobouk a ten mají všude potrhaný. Pod kloboukem schovává své šedivé a staré vlasy, které bývají 

hodně dlouhé. Její obličej na sobě dává znát zlost a hrůzu, jakou v sobě ukrývá za všechny ty roky 

svého života. Všude po obličeji a taky na končetinách má bradavice. Uprostřed obličeje jí vyčnívá 

velký zakroucený nos, kvůli kterému vypadá tak strašidelně. Nosí oblečený dlouhý černý plášť a ten 

jí sahá skoro až na zem. Na botách čarodějnici vůbec nezáleží, každá si prostě jednoduše vybere ty, 

které jsou pohodlné. 

 Ve volném čase ráda létá po světě a míchá různé nápoje a lektvary. 
 

Kamila Bachurková, VII. A 
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Můj nejlepší školní výlet 
Dnes 8. 6. píšu slohovou práci a teprve včera jsem vymyslela, o čem budu psát. Píšu o tom, jak 

jsme byli v 5. třídě na Macoše a na zámku Slavkov u Brna. 

    Ráno jsme se sešly s kamarádkou Míšou u jejího domu. Šly jsme ke škole, kde na nás čekal 

autobus. Když už jsme konečně dojeli na místo, uviděla jsem nádherný zámek Slavkov u Brna. Vešli 

jsme do zámeckého parku, který byl nádherně vyzdoben květinami a dalšími rostlinami. Na řadu 

přišla prohlídka zámku, která vedla do sklepení. Paní průvodkyně říkala: „Dávejte si pozor na 

netopýry. Občas tady nějaký proletí.“ Já i Míša jsme si radši daly kapuci na hlavu. Procházeli jsme 

tmou, kde byly vidět jenom tabule s popisem historie tohoto zámku. Ve sklepení jsme našli mnoho 

různých mučicích nástrojů. Vyšli jsme ze sklepení, kde byla kuchyně. Prohlídka zámku se každému 

líbila. Nastoupili jsme do autobusu a vydali se na další zastávku. Zaparkovali jsme a čekala nás cesta 

na Macochu. Nejprve jsme se dívali dolů do propasti a následoval sestup Punkevní jeskyní až na samé 

dno Macochy. Tam nám průvodkyně vyprávěla zajímavý příběh.  

Kdysi dávno, ještě ve středověku, žila jedna šťastná rodina v malém dřevěném domečku. Měli 

jen jedno dítě. Jednoho dne se však šťastná rodina stala smutnou. Malému chlapci zemřela matka. 

Jeho otec se znovu oženil s paní, která měla taky syna. Syn otce (budeme mu říkat Petr) byl rád, že 

má alespoň jednoho bratra. Petrova macecha byla zlá a Petra neměla ráda, a tak na něho vymyslela 

lest. Macecha mu řekla: „Tvůj nevlastní bratr je nemocný, ale můžeš ho vyléčit tím, že mu natrháš 

byliny, které rostou přímo před propastí." Petr byl dobrosrdečný a měl svého nevlastního bratra rád, 

šel tedy natrhat byliny. Mezitím ho pronásledovala macecha, a jak se nakláněl pro byliny, macecha 

ho shodila dolů do propasti. Petr měl ale štěstí, protože se zachytil o větev a vytáhli ho místní 

dřevorubci. Petr jim řekl, co se stalo. Macechu i se svým synem shodili do propasti. 

    Dno Macochy bylo neuvěřitelně krásné. Takovou krásu jsem v životě neviděla. Když jsme 

pluli lodičkami, ukázali nám mnoho krápníků, avšak nejvíce se mi líbil krápník připomínající anděla. 

Tento výlet byl nejlepší výlet ze všech. Tak a to je konec vyprávění. Tohle byl pro mě ten nejkrásnější 

zážitek. 
 

Veronika Hřibová, VII. A 
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Moje kytara 

Moje drahá kytaro, vzpomínám si na ten den, 

kdy jsem Tě poprvé spatřila. Byly to předloňské 

Vánoce. Tvé tóny mě hned okouzlily. Lahodily nejen 

mému uchu, ale i srdci. Stála jsi v koutě zahalena větví 

pichlavého smrku, kolem Tvého krku byla uvázaná 

mašle. 

V ten okamžik, kdy jsi na mě mrkla, šly ostatní 

dárky stranou a věnovala jsem se pouze Tobě. 

Do dnešních dnů na Tebe nedám dopustit.  

Přežila jsi dlouhé cesty autobusem, útoky mých 

mladších bratrů, stěhování, pády. Je pravda, že máš pár 

šrámů, ale pořád krásně zníš i se třemi strunami. 

Zasluhuješ, abych se o Tebe postarala. 

Těším se, až si Tě přivezu z opravny jako novou.  

Tvá věrná přítelkyně Aneta 

 

Zmatená matka 
Já mám matku plnou zmatků, 

hlava se mi z toho točí.  

Kdy ta matka matku najde  

a šroubečkem pootočí.  

Našla matka malou matku,  

radost z toho velkou mám,  

ted´už není plná zmatků,  

šroubeček jí v klidu dám. 

 

 Aneta Langweilová, VIII. B 
 

 

Pohádka 
Žili byli kdysi dávno čtyři princové. Bonifác, Přemysl, 

Ludvík a Jan. Jan byl z nich nejchytřejší. Ludvík nádherně hrál 

na pět hudebních nástrojů. Přemysl měl jako koníček lov. 

Bonifác byl z nich nejmladší, a proto ho starší bratři 

odstrkovali. 

Když měl Bonifác osmnáct let, odjel z království. Po 

cestě vandrem potkal nádhernou dívku Karolínu. Byla sice 

prostého původu, ale Bonifác ji měl rád. A tak spolu žili v malé 

chaloupce na kraji lesa. Jejich nepřítelem byl zlý pán ohně. 

Kdysi ráno, když se Bonifác probudil, Karolína byla pryč. A tak ji hledal po celém kraji, až našel dvě 

vysoké hory. Jedna šeptala: „Pokud půjdeš touto cestou, budeš se mít dobře, ani o kamínek 

nezakopneš.“ Druhá ale šeptala: „Jsem trnitá a plná keřů, ale na konci tě čeká odměna!“ Bonifác 

rozvažoval, ale nakonec se dal trnitou. Šel nekonečně dlouho a nohy ho bolely, až přišel na vrchol. 

Tam stál pán ohně a měl kolem sebe sedm dívek přikrytých závojem. „Pokud mezi nimi Karolínu 

najdeš, vyhrál jsi a můžete spolu odejít, ale pokud ne, zemřete oba!“ Bonifác si dívky prohlížel. Až 

uviděl malého motýlka, jak přistál na závoji jedné z dívek a řekl si: „Ano, Karolína má přece moc 

ráda motýly, to musí být ona.“ Ukázal na ni a byla to ona. To bylo radosti. 

A tak vše dobře dopadlo. Pán ohně se rozpustil v první kapičce vody jako sůl. 
 

Barbora Navrátilová, VI. B 
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Janička a číslice 
Žila jednou jedna holčička a ta se jmenovala Janička. Byla to 

holčička chytrá, ale na všechno, jak se říká, kašlala. A nejvíc na 

matematiku. Nosila samé čtyřky a pětky, a hlavně kvůli tomu, že její 

písmo nebylo čitelné. Tu a tam chyběla číslu 4 nožička, někdy zase 

číslo 8 vypadalo jako houba,… Když se jí paní učitelka ptala, proč se 

nesnaží, odpověděla: „Nějakýma klikihákama se nebudu zabývat.“  

Když došla ze školy domů, hodila aktovku do kouta a šla na 

počítač. Nějaký domácí úkol z matematiky ji přece nezajímá. A že to 

bylo na přirozená čísla, ze kterých píšou zítra test? To ona neřeší. „Do konce roku zbývá času dost,“ 

říkala. Čas na počítači uběhl jako voda a Janička šla spát. Ale tato noc všechno změnila…  

Zdál se jí divný sen. Přišla za ní studentka Zuzka a povídala: „Víš, já jsem teď na střední škole… 

Chtěla jsem jít na obor ekonomika, ale… matematika mi to neumožnila, protože jsem se jako ty na 

všechno vykašlala. Teď ze mě bude švadlena a ta se moc neuplatní… Proto si vše rozmysli…“ 

Ráno Janička vstala a nemohla se ze snu vzpamatovat. Nechala se vyvolat a dostala za 1. A ten 

rukopis? Nikdo nemohl najít hezčí číslice než ty, které psala Janička. 
 

Adéla Zábojníková, VI. B 

 

 

 

Vyspělá civilizace a příroda 

„Kdysi byla příroda mocná, dnes je nemocná.“ Tohle je citát od pana Švandrlíka, který zahrnuje 

pravdu o našem domově. Bohužel. 

Problém dnešní přírody roste. Lidé si z ní dělají legraci, ničí ji a nechápou, co všechno nám 

příroda dává. Dnes značně ubylo včel, zničila se ochranná ozonová vrstva, znečistila se voda, kyselé 

deště,… Musíme si uvědomovat, že bez těchto faktorů nepřežijeme. (Pokud člověk nemá příjem jídla, 

tak do šedesáti dnů zemře, pokud nemá dostatek kyslíku, nemůže vydržet déle než sedmnáct minut). 

Kdo za to asi může? Zvířata určitě ne. Jsme to my lidé. A proč? Naše vyspělá technologie přírodě 

nepřidá. Auta, která roznáší prach daleko do okolí, kuřáci, kteří neničí pouze své plíce, ale ničí i zdraví 

přírody, počítače a televize vysílají škodlivé vlny. Kácením stromů, jako by lidé rvali Zemi plíce, 

ropa, která i díky tankerům vtéká do moře, a spousta dalších negativ. Jen zamyšlení nad tím, jak 

rychle se příroda ničí, masivně tají ledovce, kolik ohrožených druhů zvířat zahynulo,… je velmi 

smutné!  

Myslím si, že my lidé to nemůžeme pochopit a vymýšlíme další nejrůznější technologie, i kdyby 

se to mělo týkat jen frajeřiny. Domnívám se, že ti, co si to uvědomují, nemůžou mnoho udělat, ale 

alespoň NĚCO jde. Neměli bychom odhazovat odpadky v lese, máme je třídit. Přírodě přispíváme 

krmelci, kde se chodí posilnit zvířata, nerozkopáváme hřiby, rostliny, sadíme stromy apod. 

Bohatí lidé cestují letadly a nijak je příroda nezajímá, čímž se 

naruší ozonová vrstva. Různé firmy vypouští jedovaté látky do vody, 

některé je dokonce i spalují – pneumatiky,… Vím, že technologie je 

potřebná o dost míň než příroda. 

Musíme si vážit přírody, dokud ji máme. Jsme jen jejími 

obyvateli! 

 

Kristýna Špačková, IX. B   
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Školní akce 

 
Přednáška o holocaustu pro žáky IX. ročníků 

Před nedávnem navštívil naši školu již potřetí Mgr. Pavel Horák, certifikovaný lektor 

a regionální koordinátor, aby žákům devátého ročníku přiblížil období druhé světové války, zejména 

však problematiku antisemitismu, holocaustu a koncentračních táborů. 

Během velmi zajímavého dvouhodinového výkladu nejstarším žákům naší školy představil 

prezentaci plnou nejen podstatných informací, ale především emotivních fotografií, výpovědí 

pamětníků, či dechberoucích videí a autentických záběrů. 

Po skončení přednášky bylo možno zhlédnout v očích dětí poznání, smutek, ale i porozumění 

a pochopení, že problematika holocaustu je závažná a nemělo by se na ni zapomínat. 

Nejen proto pevně věřím, že i v příštím školním roce si pan magistr opět na naši školu vymezí 

svůj čas. 

Mgr. Petra Brůzlová 

 

 
 

Beseda s policií ČR 
Dne 13. 5. 2013 se uskutečnila přednáška na téma DIVÁCKÉ NÁSILÍ, které nám přednesl 

mluvčí Policie ČR Uherskohradišťska pan Aleš Mergental. Přednáška probíhala zábavnou 

a zajímavou formou. V první části přednášky jsme se bavili o fotbalové hře, čímž jsme odstartovali 

téma: FOTBALOVÍ FANOUŠCI HOOLIGANS. To jsou fanoušci, kteří se přišli na fotbalový zápas 

především poprat, a své činy obhajují tím, že tímto podporují své oblíbené týmy, což je naprostý 

nesmysl. Pan Aleš Mergental nám ukázal mnoho videí, kde se tito ‚fanoušci‘ nejen rvou, ale i hází 

pyrotechniku na fotbalové hřiště, dokonce i na tribunu mezi diváky. Tímto nám všem promluvil 

do duše a otevřel oči, jak nemožně se někteří lidé dokážou chovat. 

 

Kamila Šimoníková, Nikola Petrášová, IX. A 
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Autorské čtení 
Jste i vy fanoušky literatury? Pokud souhlasně kývete hlavou, je škoda, že jste se nezúčastnili 

již tradiční přehlídky mladých spisovatelů, nazvané Autorské čtení. Ve čtvrtek 9. května se sešlo 28 

žáků 6. - 9. ročníku, kteří se chtěli o svou tvorbu podělit s ostatními "spisovateli". 

Celou akci, konající se v malé tělocvičně školy, zahájil žákovský pěvecký sbor pod vedením 

paní učitelky Ševčíkové. Následovala četba prací žáků ze 6. ročníku, kde jsme si většinou poslechli 

zajímavé básničky na různá témata. Šesťáci psali o svých kamarádech, snech, nebo oblíbených 

zpěvácích. 

Spolužáci ze sedmých tříd nám povyprávěli o svých zážitcích nejen ze školních výletů, ale 

i ze svých domovů. 

Žáci osmých a devátých tříd se už ale pouštěli do náročnějších úvah, jak už o trávení volného 

času, zlepšení životního prostředí, nebo dokonce o samotném plynutí života. 

Přehled prací neposlouchali jen fanoušci této aktivity, ale poslechnout si budoucí spisovatele 

přišli i žáci některých tříd, ti potom všechny práce zhodnotili a vybrali autory, již se jim nejvíce líbili. 

Na prvním místě se tedy v neoficiálním hodnocení se stejným počtem hlasů umístili Alžběta 

Pavlacká ze VII. C, Tereza Zálešáková a Filip Berčík ze třídy VIII. B. 

 

Tereza Zálešáková, VIII. B 

 

 
 

 

 

Osmáci v divadle 
Dne 24. května navštívili žáci 8. ročníku Městské divadlo ve Zlíně. I přes rušnou cestu plnou 

zábavy a dlouhé představení je zážitek z divadla velice pěkný. 

Měli jsme možnost zhlédnout hru Palubní deník Hanzelky a Zikmunda. Jiří Hanzelka 

a Miroslav Zikmund byli cestovatelé. Procestovali s automobilem Tatra pět kontinentů. Chtěli 

poznávat svět a pomáhat lidem. Na představení mě zaujalo hlavně to, že to nebyla nudná show, jako 

některé divadelní hry. Dva postarší pánové, Zikmund a Hanzelka, si zavzpomínali na léta svého 

mládí. Na jevišti jsme je mohli vidět současně jako staré pány a zároveň jako mladé zapálené 

cestovatele, tím to bylo zajímavější. 

Scéna byla impozantní, kulisy nenapodobitelné, herci své role prožívali tak, že jsem chvilkami 

věřila, že to nejsou herci, ale opravdoví lidé. Seděli jsme v prvních řadách, takže jsme měli i úžasný 

výhled na jeviště. 

 

Petra Bařáková, VIII. B 
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Výlet do Zlína 
Dne 30. 5. 2013 jsme se já a zbytek šestých tříd vydali na školní výlet do Zlína. Cesta trvala 

vcelku dlouho, ale o zábavu bylo postaráno. Měli jsme s sebou mobily, případně jiná elektrotechnická 

zařízení. Naše cesta skončila u obchodního centra Zlaté jablko. Přešli jsme silnici a vešli dovnitř. 

Měli jsme zde krátký rozchod. Poté jsme v nejvyšším patře čekali na film. Čekání jsme si 

s Davidem zkracovali tím, že jsme se přátelsky hádali, kolik je minut: „Dvacet šest,“ řekl jsem. 

„Dvacet pět,“ řekl David. A tak jsme se s Davidem hádali, než jsme měli jít do sálu. Nejdřív byla 

krátká rozmluva s režisérem a hlavním hercem. Film začal, světla zhasla a my už se jenom dívali. 

Film to byl vcelku dobrý, jen škoda, že se daboval přímo v kině. Po skončení jsme měli ještě jeden 

rozchod a jelo se dál. 

Na programu bylo Rádio Zlín a Rockmax. Dozvěděli jsme se zde hodně zajímavých věcí 

o moderování v rádiu, o povolených a zakázaných písničkách a dalších věcech. 

Do třetice jsme jeli do centra Galaxie, kde bylo hodně prolézaček, skákacích plošin, a dokonce 

i lezecká stěna. Po skončení byli skoro všichni zpocení a unavení. 

Při cestě domů to probíhalo skoro jako cesta tam, jen o trochu klidněji. Výlet se mi vcelku líbil. 
 

Martin Machala, VI. C 
 

 

Osvětim 
Dne 30. května tohoto roku jsme jako 

9. ročník jeli na exkurzi do koncentračního 

tábora Auschwitz und Birkenau v Polsku. 

Přihlášeno bylo kolem 40 dětí. Tato 

možnost v nás vyvolala různé pocity. Někdo 

chtěl jet kvůli historii a zkušenosti a někdo se 

bál všech těch hrůz, které se tam děly. 

Vyjíždělo se poměrně brzy, takže v autobuse 

všichni dospávali. Cesta trvala přibližně čtyři 

hodiny. 

Jakmile jsme tam dorazili, na všechny 

začala dopadat divná atmosféra, všichni mlčeli 

a nikomu nebylo do smíchu. Celou exkurzi 

umocňovala temná obloha a déšť. Byla nám přiřazena polská průvodkyně, která překvapivě uměla 

perfektně česky. Jelikož celý areál je pietním místem a nesmí se zde křičet, dostali jsme sluchátka, 

pomocí kterých jsme poslouchali strhující výklad. 

Nejdříve jsme prošli areál Auschwitz, kde jsme viděli několik vězeňských bloků, tuny vlasů, 

bot, kufrů a dobových fotografií, které nám přibližovaly životy vězňů. Měli jsme také možnost 

podívat se do plynové komory a prohlédnout si krematorium. 

Po dvou hodinách jsme se autobusem přesunuli do druhého tábora Birkenau. Ten na nás 

zapůsobil o mnoho děsivěji. Viděli jsme koňské stáje předělané na ubytovny s třípatrovými 

palandami, kde muselo přebývat dokonce několik tisíc lidí, a odporné nehygienické latríny. Když 

prohlídka skončila, všichni jsme byli zticha a přemýšleli jsme, proč vlastně tohle někdo dělal. 

Za jakým účelem? Vůbec nám to nedávalo smysl. 

Cestu zpět do Česka jsme napůl prospali a zpříjemňoval nám ji pan doktor Kočí svými postřehy 

o Polsku, jeho kultuře, národní kuchyni a tak dále. 

Byla to pro nás neopakovatelná a velmi poučná zkušenost. 
 

Jakub Křižka a Eliška Bolečková, IX. B 
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Sbírka pro spolužáka 
 V pondělí 10. června 2013 postihla vesnici Komňu povodeň, došlo k poškození hráze rybníka, 

který se nachází asi 200 metrů nad obcí. Přívalová vlna pak zaplavila kromě zahrad, komunikací 

a veřejných prostranství asi patnáct sklepů rodinných domů.  

 Tato povodeň nepříjemně zasáhla i našeho spolužáka. Voda mu zničila většinu potřebných 

věcí, a tak jsme se rozhodli uspořádat dobrovolnou školní sbírku, abychom mu pomohli. Sbírku 

pořádala třída 9. C a zapojilo se mnoho lidí; žáci všech tříd, učitelé, správní zaměstnanci, ale i občané 

Bojkovic. 

 Sbírka byla velmi úspěšná, vybralo se 9 710 Kč. Za tyto peníze se nakoupily věci osobní 

potřeby pro našeho spolužáka. 

 Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou. Moc to pro nás, ale hlavně 

pro našeho spolužáka, znamená. 

S pozdravem IX. C 

 

 
 

 

 

Pěvecká soutěž 
V rámci kulturně-sportovního dopoledne, které na naší škole proběhlo 27. června 2013, se žáci kromě 

řady sportovních soutěží mohli zúčastnit také pěvecké soutěže. Věřte, že úroveň byla letos opravdu 

vysoká, a všem soutěžícím patří velký dík. Na budoucí zájemce se velmi těšíme. ☺ 

 

 

1. stupeň  2. stupeň 

1. místo:  Magda Bobčíková, III. A 1. místo:  Adéla Ondrušková, IX. C 

2. místo:  Matěj Kročil, III. B 2. místo:  Barbora Navrátilová, VI. B 

 Marek Svoboda, V. B  Karolína Matyášová, VI. C 

3. místo:  Eliška Kapsová, IV. B 3. místo:  Andrea Baierová, VIII. A 

 Štěpánka Michalčíková, IV. B  Anna Kubáňová, VI. A 

 

 

Mgr. Jana Ševčíková 
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Sport 

 

Nejvýraznějších úspěchů dosáhli i v tomto školním roce volejbalisté, lehcí atleti a družstvo stolních 

tenistů. Nejvíce se však dařilo volejbalistům, kteří se ve čtyřech kategoriích probojovali 

do republikového finále. Jenom o kousek se to nepodařilo družstvu starších žáků v lehké atletice. 

 

Významná umístění žáků školy v lehké atletice 

Naše zastoupení ve všech atletických soutěžích vyhlášených MŠMT bylo stoprocentní a v okresních 

kolech velmi úspěšné. Společně se sportovní školou Uherské Hradiště jsme zvítězili téměř ve všech 

soutěžích. Pro přehled uvádíme pouze výsledky z krajských kol, podrobná umístění jsou 

zaznamenána v kronice školy. 

  

Lehkoatletický čtyřboj  

krajské kolo – Valašské Meziříčí   

3. místo mladší žákyně  

2. místo starší žáci 

4. místo starší žákyně 

 

Pohár rozhlasu 

krajské kolo – Uherské Hradiště 

   6. místo mladší žákyně 

4. místo mladší žáci 

1. místo starší žáci 

9. místo starší žákyně 

 

Přespolní běh 

 krajské kolo – Bystřice pod Hostýnem 

    2. místo mladší žákyně  

2. místo mladší žáci  

 jednotlivci:  1. místo Šimon Gabrhel  

  

Víceboj o Pohár starosty města Uherské Hradiště 

    3. místo mladší žáci  

2. místo mladší žákyně  

1. místo starší žáci  

2. místo starší žákyně 
 

 

Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice 

obsadila celkové 2. místo za sportovní 

školou z Uherského Hradiště. 

Reprezentant školy Robert Dubovský 

obsadil v soutěži starších žáků 1. místo, 

ve stejné kategorii byl Jiří Varous třetí. 

V kategorii starších žákyň obsadila 

Markéta Kročilová 2. místo. V kategorii 

mladších žákyň obsadila Šárka Hledíková 

2. místo a Kateřina Andrlíková 3. místo. 
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Významná umístění ve volejbale 

V tradičním kolektivním sportu školy ve všech věkových kategoriích všechna družstva v okresním 

kole zvítězila a zajistila si postup do kol krajských. I zde jsme byli velmi úspěšní. Uvádíme výsledky 

pouze krajských kol. 

  

Krajské kolo v minivolejbale – Bojkovice  

   1. místo mladší žáci  

   3. místo mladší žáci 

1. místo mladší žákyně  

5. místo mladší žákyně 

 

Družstvo mladších žáků i mladších žákyň si zajistilo účast na Mistrovství republiky v Brně. 

 

   
 

Republikové finále v minivolejbale – Brno 

4. místo mladší žáci 

5. místo mladší žáci 

6. místo mladší žákyně 

 

Krajské kolo ve volejbale mladších žáků - dlouhodobá soutěž 

1. místo mladší žáci 

 

Republikové finále mladších žáků – Hradec Králové 

4. místo mladší žáci 
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Krajské kolo ve volejbale starších žáků – Bojkovice 

1. místo starší žáci 

 

Republikové finále starších žáků -  Nový Jičín  

    6. místo starší žáci  

 

Reprezentanti výběru Zlínského kraje žáků ve volejbale pro sezonu 2012 - 2013:  

Martin Jančařík, Juraj Liška, Tomáš Polák, Jakub Varous, Martin Krpálek 

 

Celorepublikové testování Sportovních středisek ve volejbale žáků – Hradec Králové 

2. místo starší žáci – celkově testováno 25 středisek 

5. místo Robert Dubovský – celkově testováno 258 hráčů 

 

 

Významná umístění v jiných sportech: 

Stolní tenis - krajské kolo – Kunovice  1. místo starší žáci 

Kinderiáda – krajské kolo     4. místo 

Coca Cola Cup        postup do 3. kola 

Sálová kopaná - Luhačovice     5. místo 

Florbal – Pohár MŠMT – okresní kolo   3. místo žáci 

 

 

 
 

 

Škola uspořádala přes 30 sportovních soutěží a turnajů v rámci základních kol, okresních 

a krajských finále AŠSK. Byla organizátorem okresního kola Preventan cupu – vybíjená pro žáky 

1. stupně, okresních a krajských kol ve volejbale všech kategorií, okrskového kola v sálové kopané 

a dalších.  

Nejvýznamnější akcí celorepublikového rozsahu byly volejbalové turnaje Krajských center 

mládeže starších žáků a starších žákyň. V prosinci se uskutečnil třídenní turnaj 14 družstev dívek – 

Kafkův memoriál a v červnu v rámci Dětské olympiády rovněž třídenní Myslíkův memoriál chlapců. 

Hlavním pořadatelem byla naše škola. 
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Byly zorganizovány a zrealizovány 3 lyžařské kurzy pro téměř 90 žáků do Beskyd v Horní 

Bečvě - Sachově studánce a zdokonalovací kurz pro vyspělé lyžaře do Rakouska na Kaprun.  

 

 
 

 
 

 

Předmětová komise tělesné výchovy pracovala ve čtyřčlenném složení: Vlastimil Ogrodník – 

předseda, Jan Staník, Petra Brůzlová a Zdeněk Ogrodník st. V průběhu roku se její členové zúčastnili 

řady regionálních i mezinárodních seminářů z oblasti volejbalu a dalších sportů. 
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V uplynulém školním roce se na 1. stupni naší školy uskutečnilo víc než třicet akcí. Zde předkládáme 

některé z nich. 

 
Opět je tu podzim a čas pouštění draků. Na 1. stupni naší ZŠ máme spoustu šikovných dětí, které si 

zasoutěžily o nejhezčího draka. 

Výtvarná soutěž proběhla v odpoledních hodinách po vyučování. Zúčastnilo se jí 

23 šikovných výtvarníků 3. - 5. ročníku. Porota měla velmi těžkou práci s výběrem těch 

nejzdařilejších draků. A jak to dopadlo? 

 

3. ročník 

 

1. místo - Magda Bobčíková 

2. místo - Klára Brumovská 

3. místo - Lucie Brůzlová 

 

4. ročník 

 

1. místo - Žaneta Gabrhelová 

2. místo - Denisa Juračková 

 

5. ročník 

 

1. místo - Michael Zábojník 

2. místo - Lucie Koželuhová 

3. místo - Kateřina Šopíková 

 

  
V rámci projektu "Žáci žákům" zavítala do 4. 

a 5. tříd výprava studentek a pedagogů Střední 

školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově 

pod Radhoštěm. 

Cílem projektu je vzdělávání žáků 

základních škol Zlínského kraje žáky 

zmíněné střední školy pod dohledem jejich 

pedagogů. Na výběr je několik témat, my jsme 

pro naše žáky vybrali dvě: Pasteveckou 

kynologii a Velké šelmy v Beskydech. 

Žáci se tak dozvěděli řadu zajímavostí o 

výcviku pasteveckých psů, o jejich 

různorodých povahových rysech, o péči o ně 
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apod. Navíc mohli sledovat přímo v akci i dva živé exempláře přímo ve třídě - odměnou za 

předvedenou poslušnost jim byl, kromě granulové dobroty, i bouřlivý potlesk žákovského publika. 

Druhá skupinka studentek měla připravenu prezentaci o velkých beskydských šelmách. Žáky 

zaujal určitě medvěd, ale i rys či vlk. Živého medvěda sice z Rožnova nepřivezli (prý hibernuje někde 

na Slovensku), ale i tady se tleskalo zajímavé přednášce a taky závěrečnému testu, který odhalil, do 

jaké míry byli naši čtvrťáci a páťáci pozorní. 

 

 
Koncem září žáci 4. ročníku navštívili Hostětín, kde se zúčastnili ovocnářského programu "Piju 

mošty, což ty?" Děti si nejdřív povídaly o ekologii, ekologickém zemědělství a o pěstování 

krajových odrůd ovoce. Taky si pomocí obrázků zopakovaly, že nejdřív musí ze semínka vyrůst 

strom, který nám dává jablíčko na mošt. Naučily se rozeznat škůdce i pomocníky sadu a konečně šly 

lisovat. Umyly jablíčka a hurá k lisu. Zakrátko z něho tekla opravdu výborná a zdravá ovocná šťáva, 

protože v Hostětíně se ovoce chemicky neošetřuje. To byla dobrota. Co jsme si vyrobili, to jsme si 

taky vypili.  

 

 
 

A že je Hostětín vskutku ekologickou vískou, prohlédli jsme si pasivní dům, centrální výtopnu 

na dřevní štěpku, kořenovou čističku či moderní pouliční osvětlení. 

Před polednem jsme se rozloučili, poděkovali za zdravě prožité dopoledne a odjeli vlakem do 

Bojkovic. Na ekologickou výuku můžeme navázat i ve škole v hodinách přírodovědy a také na naší 

zahrádce.  

 

 

 

V krajském finále atletické soutěže nižšího stupně si v konkurenci 33 škol vybojoval náš tým        4. 

místo. Nejlepšího výsledku dosáhli Erik Bulejko (1. a 2. místo), Nikola Varmužová (1. a 2. místo), 

Adam Kundrata (3. místo) a štafeta (2. místo). 
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Jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili originálního soutěžního klání žáků základních škol pod  

názvem Zlínský vorvaň. 

 

                  
 

Už 13 let se soutěží v netradičních disciplínách pro základní školy Zlínského kraje 

a páťáci  mají za úkol povzbuzovat šestičlenné družstvo, v němž letos za 3. třídy soutěžil Erik 

Bulejko, za 4. třídy Štěpánka Michalčíková, za 5. třídy Michal Vyhnálek, za 6. třídy Jakub 

Podušel, za sedmáky soutěžila Pavlína Ridošková a za osmé třídy Dominik Slavíček. 

Děvčata z V. B si připravila taneční vystoupení. Hned po první disciplíně se předvedla jako  

havajské tanečnice a sklidila velký aplaus. 

Přestože jsme letos nezískali žádnou cenu, soutěž se všem velmi líbila a někteří prohlašovali, 

že by se na takové akce mohlo jezdit častěji. 

 

 
 

Malí zpěváčci, žáci 1. a 2. tříd, se opět 

sešli, aby si zazpívali hezké písničky 

a předvedli svým spolužákům, jaké 

mají pěkné hlásky. Publikum 

odměnilo soutěžící za skvělé výkony 

velkým potleskem. A kdo se stal tím 

nejlepším "Slavíčkem?" 
 

1. Ester Kuchařová, 1.A 

2. Nikol Krystenová, 1.B 

3. Michal Mojžíšek, 2.B 

 

Vítězové si odnesli diplom a drobné 

ceny a ostatní soutěžící pochvalu a 

povzbuzení do dalšího zpívání. 
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Výsledky mezinárodní matematické soutěže 

 

kat. Cvrček (2.-3. tř.)        kat. Klokánek (4.-5. tř.) 

 

1. Štěpán FRAIS       1. Magdaléna HŘIBOVÁ 

2.-4. František HŘIB       2. Kateřina HUSTÁKOVÁ 

2.-4. Natálie FOJTÍKOVÁ      3. Kateřina PÁRALOVÁ 

2.-4. Alexandra ŠNAJDAROVÁ 

 

 

 
V měsíci březnu proběhla ve všech třídách prvního stupně recitační soutěž. Nejlepší recitátoři se pak 

předvedli ve školním kole, kde nám přednesli plno pěkných básní. Soutěžilo se v pěti kategoriích a 

zde přinášíme výsledky. 

 

1. třídy 

 

1. Tobiáš Maštalíř 
2. Martin Gago 

3. Amálie Turčínková 

 

2. třídy 

 

1. Bohumil  Navrátil 
2. Lenka Librová 

3. Kateřina Gavendová 

 

3. třídy   

 

1. Lucie Brůzlová 

2. Nikola Varmužová 

3. Matěj Kročil 

 

4. a 5. třídy 

  

dívky: 

1. Eliška Kapsová 

2. Štěpánka Michalčíková 

3. Kateřina Slavíčková 

 

chlapci:            

1. Vojtěch Viceník 

2. Lukáš Chovanec 

3. Ladislav Šlahora 
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Žáci 4. a 5. ročníku změřili síly v turnaji v barevném minivolejbale dvojic (zjednodušený volejbal 

pro menší děti). Z vítězství se radovali čtvrťáci Michal Králík a Adam Kundrata a páťáci Jan 

Juřenčák a Marek Svoboda. Celkem si zasoutěžilo 30 dětí. 

 

      
 

 
Turnaj ve stolním tenisu vyhrál páťák Michal Vyhnálek, druhé místo bral Michal Machala a třetí 

Michael Šebesta.  

 

 
 

 

 
Již od rána jsme netrpělivě s našimi druháky vyhlíželi paní policistku, která k nám měla dnes přijít 

na besedu. Když druhou vyučovací hodinu přišla, měli jsme radost. S chutí jsme s ní po nějaké době 

opět pobesedovali. Tentokrát nás vyzkoušela z dopravních značek a  znalostí, které se týkají 

vybavení kola  a jízdy na něm. Doba, kdy budeme moci samostatně jezdit v silničním provozu 
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na kole, se totiž nezadržitelně blíží, a tak nás seznámila s tak zvaným "desaterem cyklisty", o kterém 

jsme zatím mnoho nevěděli.  Ale značky jsme ovládali celkem dobře. 

Na závěr besedy jsme si mohli vyzkoušet  reflexní vestu, kterou nosí dopravní policista, pouta 

a klobouček, který zdobí paní policistku. To se mnohým moc líbilo a tak vznikla taková malá módní 

přehlídka. 

Vše si po čase určitě ještě připomeneme a slíbili jsme si, že při jízdě na kole budeme myslet 

na to, co se na kole může a co ne. 

 

 
 

 
 

Konec školního roku je tady a s ním 

i tradiční Fytesty páťáků naší školy a škol 

spádových. Nejde ovšem jen o samotné 

závodění. 

Fytesty jsou každoročně vhodnou 

formou porovnání sportovní výkonnosti 

žáků pátých tříd. Nejedná se vlastně o nic 

jiného, než o jakýsi pětiboj, kdy výkony 

v jednotlivých disciplínách jsou bodovány 

a celkový počet bodů pak určuje celkové 

pořadí. Kromě samotného závodění 

o diplomy a drobné dárky jde však i o výběr 

vhodných adeptů do sportovní třídy VI.A.  
 

 
Celkové pořadí 
 

1. Václav Kroupa, ZŠ TGM - 807 bodů  1. Natálie Machalová, ZŠ TGM - 1 180 bodů 

2. David Baďura, ZŠ TGM - 739 bodů  2. Michaela Ševčíková, ZŠ TGM - 1 001 bodů 

3. Jiří Ševčík, ZŠ TGM - 704 bodů   3. Lucie Koželuhová, ZŠ TGM - 995 bodů 
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Vedle úspěchů našich atletů či volejbalistů (jsme přece sportovní škola) můžeme s radostí 

konstatovat, že je naše žáky dobře vidět i na jiných kolbištích. Po měsíční přípravě v podobě několika 

domácích kol vyvrcholila soutěž SUDOKU na 1. stupni jejím školním finále. Tady už nemohli 

pomáhat rodiče či sourozenci, každý luštil jen sám za sebe. 

 

Během šedesáti minut děti řešily japonské rébusy, a to ve třech rozdílných úrovních. Za kompletní 

vyluštění křížovky získaly tři, pět nebo sedm bodů podle obtížnosti. Z devatenácti finalistů si nejlépe 

vedla trojice Natálie Fojtíková, Jan Juřenčák a Kateřina Páralová. Ti si odnesli pomyslné vavříny 

vítězů, diplom a sladkou odměnu, ale hlavně nominační lístek na regionální finále, které se 

každoročně koná na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti. 

 

Už jsme si jaksi zvykli, že z Hradiště vozíme čelná umístění, a to nejen mezi mladšími žáky. I letos 

jsme polotajně doufali, že alespoň šampionka Natálka, po vzoru svých starších sester Nikolky a 

Anetky, přiveze nějaký ten diplom. A nemýlili jsme se. Třeťačka Natálka se stala absolutně 

nejúspěšnější účastnicí finále a vybojovala pro naši školu 1. místo, Honza s Katkou pak v rozstřelu o 

1. - 3. místo ve starší kategorii nakonec brali pomyslnou stříbrnou (Honza) a bronzovou (Katka) 

medaili. 

 

Všem třem úspěšným dětem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. S přáním, ať 

jim to pálí i nadále se už teď těšíme na další ročník SUDOKU. 
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Další ze sportovních soutěží pro děti nižšího stupně se uskutečnila v malé tělocvičně. Každý soutěžící 

si  zašplhal ve dvou kolech. Lepší čas potom rozhodoval o konečném pořadí. Navíc průměrný čas 

všech deseti šplhounků (5 chlapců a 5 dívek) dané třídy určil vítěze v týmové soutěži (4. a 5. ročník). 

Nejhodnotnější výkon předvedl páťák Václav KROUPA, který se časem 3,84 s !!  vyšplhal na druhé 

místo historické tabulky, nepřehlédnutelný je i průměrný čas třídy V. B! 

 

3. třídy: 
 

1. Erik Bulejko - 6,34 s 

2. František Bařák - 7,06 s 

3. Tomáš Hamšík - 7,82 s 

 

1. Irena Pavelková - 6,62 s 

2. Nikola Varmužová - 7,06 s 

3. Zuzana Bařáková - 9,92 s 

 

4. třídy: 
 

1. Martin Suchánek - 5,22 s 

2. Daniel Breznický - 5,28 s 

3. Michal Králík - 5,56 s 

 

1. Vendula Zbořilová - 5,41 s 

2. Kateřina Bařáková - 5,60 s 

3. Lucie Kadlecová - 5,77 s 

 

Soutěž tříd: 
 

1. IV. A - průměrný čas na žáka - 6,33 s 

2. IV. B - průměrný čas na žáka - 6,95 s 

 

5. třídy: 
 

1. Václav Kroupa - 3,84 s !!! 
2. Roman Trnka - 4,24 s 

3. David Baďura - 4,30 s 

 

1. Erika Perďochová - 5,65 s 

2. Johana Matulová - 5,83 s 

3. Lucie Koželuhová - 5,86 s 

 

Soutěž tříd: 
 

1. V. B - průměrný čas na žáka - 5,84 s !!! 
2. V. A - průměrný čas na žáka - 6,28 s 
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Celkem 20 medailí si přivezli naši malí atleti z atletické soutěže v Uherském Brodě a dočkali 

se i velkého úspěchu v soutěži týmů. 15 škol poslalo do bojů celkem 18 týmů složených vždy 

z jednoho chlapce a jedné dívky 2. - 4. třídy. Všichni absolvovali běh na 60 m, druháci navíc 

skákali do dálky z místa, třeťáci házeli plným míčem autovým způsobem, čtvrťáci házeli 

tenisovým míčkem a páťáci skákali do dálky s rozběhem (měřeno z místa odrazu). Každý tým 

nakonec sestavil štafetu na 4x170 m (4x1 kolo). Pořadí jednotlivců a štafety se sčítalo a celkový 

součet určil pořadí školních týmů. 

 

Po loňském vítězství jsme měli v držení po celý rok obří putovní pohár a musím přiznat, že 

jsme na něho měli zálusk i letos. S dětmi jsme žertovali, že je zbytečné ho do Brodu vozit, že 

ho zas povlečeme nazpět. A že to nebyly jen plané řeči, ukázaly děti všem během dopoledního 

závodění. Tým A v silné konkurenci zvítězil, tým B bral solidní 5. místo. 

 

Složení týmů a medailová umístění 

 

Tým A: Petr Kusin (2. a 3.), Tamara Dolinová, Erik Bulejko (1. a 1.), Nikola Varmužová (1.), 

Michal Králík (3.), Štěpánka Michalčíková (3.), David Baďura (1.), Veronika Suchánková 

 

Tým B: František Hřib, Johana Trnková, Matěj Uchytil, Tereza Vápeníková, Adam Kundrata 

(1.), Vendula Zbořilová (2. a 3.), Václav Kroupa (2.), Lucie Koželuhová 

 

Letošní atletická sezona na prvním stupni je za námi. Čtvrtým místem v krajské Kinderiádě, 

třetím v Halové olympiádě a konečně čerstvým vítězstvím v Uherském Brodě se řadíme mezi 

nejlepší školy v okrese. 
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Nenasytná beruška 

 

 

Hladová beruška se pokusí sníst 

každého třináctého brouka, na 

kterého narazí, když obchází 

květinu dokola. Pokud to bude 

mšice, bude ráda. Pokud to bude 

čmelák, píchne ji. 

Dokážeš určit, kterou mšicí by 

měla začít, aby snědla všech 

třináct mšic a vyhnula 

se čmelákovi? 

 

 

 

 

 

 

 

Hádanky vážně i žertem 

 

 

Nemá to vlasy a přece se to češe? 

 

Jaký je černoch, spadne-li do vody? 

 

Co má zuby a nekouše? 

 

Je to vlastní syn mého otce, a přece to 

není můj bratr. 

 

Které kolo se u auta v zatáčce netočí? 

 

Má to pět prstů a nemá to ani masa ani 

kostí. 

 

Ať jde, kam jde, vždycky je doma. 

 

Kdo má klobouk na noze? 

 

 

 

 

Prší, prší, jen se leje… 

 

Venku je opravdu ošklivé počasí. Zabavte 

se tedy početním příkladem. Za písmena 

dosaď číslice 1 - 9 tak, aby součet byl 

správný. 

Řešení na straně 12.  Mgr. Jitka Malíčková 


