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č. 1/listopad
šk. rok 2014/15

ÚVODNÍK
Milí žáci, milí kolegové!

Jsme rádi, že máte teď v rukou nové číslo školního časopisu, který se v podstatě znovu narodil: odráží jiný 
pohled, jinou představu toho, čím má školní časopis pro svou školu být. 

Především: musí být žákovským prostorem. Naši tvůrci a čtenáři mají ambice tento prostor zcela ov-
ládnout, budou trvat na vzájemném těsném spojení, aby časopis mohl současně plnit úlohu pomocníka, 
zprostředkovatele a ukazatele směru. Aby byl místem, kde se na něco upozorňuje, něco řeší, k něčemu se 
vyjadřuje, místem, kde je možné formulovat svůj názor, těšit se na reakci, střetávat se
(v tom nejpozitivnějším slova smyslu!) a přitom si uvědomovat (skutečně, niterně), že to všechno MÁ 
SMYSL. Že i můj hlas může něco znamenat, že svým projevem a postojem mohu něco změnit.

K psaní je potřebná odvaha. Oceňujeme proto, že Zprávy z Trávy už na této škole existují, že můžeme 
navázat na něco živoucího. Tradice bez novátorství by byla ovšem mdlá, a proto se budeme snažit 
novátorství propagovat a současně naším přístupem bavit, lákat a zaujmout. Prostor časopisu je otevřen 
všem – chceme být totiž přístupní, inspirativní a otevření. Nebojíme se chyb – jsme ochotni pod palbou 
argumentů chybu uznat a totéž čekáme od „protivníků“. Naše postoje a názory si přece teprve tříbíme! 
Buďme k sobě tedy především tolerantní a laskaví, tím si pomůžeme navzájem a získáme skvělý pocit 
sounáležitosti na místě, které je tajemné, trochu i záhadné, tvůrčí a hlavně – tvoříme si toto místo sami!
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Redakční kruh není trvale uzavřen, stojíme o nové tvůrce, kdykoli se k nám mohou přidat. Pište a ozvěte se 
se svými články, nebo náměty na emailové adresy redaktorů, nebo na chrobakova@zs-travniky.cz.
Můžete nás také ve škole vyhledat, to bude ještě lepší! Těšíme se na vás!!

Za redakci Andrea Chrobáková Lněničková

Halooooo lidi!

Je tady pro vás super výzva!
Chtěli bychom ustrojit Zprávy z Trávy do něčeho nového, něčeho 
originálního, neotřelého, něčeho, co upoutá a podle čeho se náš 

časopis rychle pozná.

Takže jdeme na věc: novou redakci časopisu Zprávy z Trávy ve školním roce 2014/2015 tvoří a
na tomto čísle se podíleli:

z 9. A Ondřej Skalský (ondrejskalsky@atlas.cz), Tereza Barošová (Baroskaterezka@seznam.cz),
Nikola Palátová (nikitkapalatova@seznam.cz), Tereza Zychová (terezazychova@centrum.cz), Kristýna 

Vidlářová a Filip Vašíček (Filipvasic@email.cz),

z 9. B Tomáš Dohnal (dohny7@email.cz), Jakub Švagera (kuba.svagera@seznam.cz) a Leona Burdová 
(l.burdova9@gmail.com),

z 9. C Ondřej Kumbár (ondra.kumbar@centrum.cz), Diana Kašparová (Didi.kasparova@seznam.cz),
Natálie Štachová,

z 8. A Adam Hajda (adam.hajda@centrum.cz),

z 8. C Nikola Tomaštíková a Natálie Horáková,

z 6. A Lea Bedřichová (lea.bedrichova@seznam.cz) a Hana Kotrlová (kotrlovahanka@seznam.cz)

a spousta dalších, kteří pomáhali v důležitých drobnostech!

Ondřej Skalský a Tereza Barošová při finálních úpravách tohoto čísla.

Soutěž o nové logo
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ADAPŤÁK – 
BĚS A DĚS, 
SUPR A ČUPR!
Ahoj všichni! Asi jste 
si všimli – teda, snad 
aspoň někteří – že 
v průběhu září se 
šesťáci na pár dní 
někam vypařili. Naše 
třída si odjela na relax 
do Semetína 15. a 16., 
béčko 25. a 26. V tom-
to školním roce jsme 
se ocitli totiž úplně 

v nových kolektivech, protože z bývalých tří pětek vznikly jen dvě třídy šestek. Snad jsme vám teď nez-
motali těmi čísly hlavu, to bychom opravdu neradi. A dál. Na rovinu říkáme, že v Semetíně bylo vše, kromě 
toho relaxu. Honili nás bez přestávky – naše těla úpěla, naše mozky se vařily, na pocity nezbylo místo. To 
až teď, po měsíční rekonvalescenci, jsme zjistili, že nějaké přece jen máme. A tak spěcháme s předáním, 
dokud trvají.

Vaše VI. A

Účelem, proč jsme jeli do Semetína na Hájenku bylo to, abychom se více poznali, protože k nám do třídy 
přidali polovinu děcek z bývalého céčka. Ovšem můj osobní názor je, že to bylo zbytečné, protože jsme 
se už znali. No, ale teď moje zážitky... Když jsme dorazili k Hájence, moc nadšeni jsme nebyli. Vůbec nás 
to tam nebavilo a nebyl tam signál a ani wifi - DĚS!!! Obědy byly docela dobré (i když - lepší než u nás ve 
škole). A program? To nestojí ani za řeč. Běhali jsme, skákali jsme a potom jsme ze schodů chodili jako 
babičky. A když nějaké družstvo vyhrálo v nějaké další soutěži nad ostatními, tak se samozřejmě ve-
doucích zeptalo, co dostanou jako výhru a oni s úsměvem na tváři odpověděli:
„Dobrý pocit, přece...“ No, dokážete si představit, jak nám bylo?

Tereza Koňaříková

Pošlete nám své návrhy na logo časopisu 
(ručně, na PC – jak chcete, co komu víc hoví), 
a taky na grafické ztvárnění názvu časopisu, 
tohle – jak sami musíte uznat – je poněkud 

nuda…
Pro vítěze je připravená odměna (zvažujeme 

vyjednat s ministrem školství atd. měsíc prázd-
nin navíc, finanční odměnu ve výši ministrova 
platu, třítýdenní pobyt na Hawaii – ještě není 
jasné, na co kývne, líbí se mu všechno), tak 

neváhejte!

Uzávěrka do Vánoc!

VÍME O VŠEM
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Byla tam celkem nuda, protože tam byly samé nud-
né hry, které nás nebavily.
A úplně nejhorší hra byla olympiáda, kdy jsme se 
rozdělili na dvě skupiny a hráli jsme proti sobě.

Amča Hábová

Můj nejlepší zážitek byl, když už byla noc. Už všech-
ny holky z našeho pokoje ležely ve své posteli. 
Najednou jsme uslyšely nějaký šepot na chodbě a 
tak se šly holky podívat, co se děje. V klíčové dírce 
uviděly bílé oko. Lekly se a skočily zpátky do svých 
postelí. Otevřely se dveře a do pokoje skočil někdo 
s maskou. V té tmě nebylo rozeznat, kdo to byl, ale 
mělo to hlas jako můj spolužák. Byla to ale paní 
učitelka  Konvičková, což jsme skutečně nepoznaly, 
a tak na ni kamarádka skočila a začala řvát „KDO 
JSI, KDO JSI ?!“. Pak si teprve paní učitelka sundala 
masku a já se musela začít smát a smála jsem se 
tomu skoro celou noc…

Barbora Vašků

 
Nelíbila se mi tam pravidla, opravdu nesnáším 
pravidla, vím, že to bez nich nejde, ale kdyby tam 
nebyla, bylo by to lepší. Také se mi nelíbilo, že jsme 
s kamarádkami po obědě musely uklízet po jiných, 
,,ať si to přijdou uklidit sami!“  No, znovu bych tam 
asi nejela -  dobře, že jsem už doma!

Vanda Bětíková

Můj nejlepší zážitek bylo lanové centrum. Byly tam 
záludné překážky, např. lezení přes potok. Bylo to 
zábavné a mně se nejvíc líbilo lezení kolem klád (na 
laně). Potom jsme šli na oběd, měli jsme ovocné
knedlíky plněné švestkami. Naopak nejhorší byla 
hra SMS, při které jsme pořád běhali tam a zpátky. 
Po této hře určitě polovina třídy onemocněla.

Jindra Rolka

Můj nejhorší zážitek ze školního pobytu byla po-
depisovačka. Musel sis najít někoho, kdo např. měl 
nějaký kroužek a pak s ním běžet ke kuželi a zpět. 
Ten, kdo měl nejvíc podpisů, vyhrál.

Lukáš Kloss

No, jestli takhle chtějí unavit každého, tak se jim to 
opravdu daří  =)

Verča Fajkusová

Tento pobyt byl super! Byla jsem na pokoji s Verčou 
a s druhou Verčou, Luckou a Kačkou. Někdy k nám 
přišel i Honza a pouštěli jsme si písničky. Hlídali nás 
Kuba a Verča. Hráli jsme s nimi různé hry. Nejvíc 
mě bavila hra živé pexeso. Taky tam dobře vařili. 
Ale nejlepší na tom bylo, že večerka byla až v deset 
hodin. 
NO PROSTĚ SUPER !!!!!!!

Gabča Juřínková

Můj nejlepší zážitek z adaptačního pobytu v 
Semetíně byl ten, že já, Kačka, Verča, Verča a Gabča 
jsme měly velký pokoj.
Večer jsme si udělaly takovou holčičí párty. Sed-
ly jsme si na mou postel a pletly jsme z gumiček 
náramky a povídaly jsme si strašidelné historky.
Katka nám povídala o zlaté ruce, která byla zako-
paná na hřbitově. Strašně jsme se holkama bály.

Lucie Mikušková

Jednou jsme šli do lesa do “lanového” centra,
lezli jsme nad vodou, po lanech, byly tam různé 
překážky. Nebyly vůbec těžké, byla to teamová 
spolupráce, potom jsme šli domů a hráli jsme tam 
různé hry. Byla to celkem zábava.

Jiří Mocek  

FOTBAL NA UMĚLCE
Dne 22. září se moji spolužáci zúčastnili 
fotbalového turnaje ve Vsetíně na umělce u Kostka 
školy. Tým našich vedl pan učitel Petr Navláčil. I 
přes nepříznivé počasí hráli moji spolužáci odvážně 
a dokázali vyváznout bez zranění. 
Našimi soupeři byl silný tým ze školy v Rokytnici, se 
kterým jsme sehráli dva vítězné zápasy. V prvním 
jsme vyhráli 3-1,ve druhém 6-2 . Měli jsme velice 
statečné soupeře, ale my jsme je s přehledem pora-
zili. 

Ondřej Kumbár, IX.C
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WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ NA VSETÍNĚ – KONEČNĚ!!
Nejprve vás seznámím s tím, co vlastně workout je. Workout je sport, při kterém se posiluje celé tělo 
s vlastní či přidanou vahou (jinak calisthenika). Při workoutu se necvičí s činkami nebo na strojích jako 
ve fitness centru, ale k cvičení se využívá různé sportovní nářadí, například bradla a hrazdy. Dělají se 
zde cviky jako třeba kliky, shyby, dipy (kliky na bradlech), dřepy a mnoho dalších variací.  Ve workoutu se 
necvičí v tělocvičnách, je to vlastně takové posilování pod širým nebem.



Na konci září se začalo stavět workoutové hřiště ve sportovním areálu Ohrada. Zřizovatelem je město 
Vsetín. Jsou zde postaveny různé sestavy na cvičení, několik hrazd, žebřiny a bradla.
5. října bylo toto hřiště slavnostně otevřeno. „Otevíračku“ workoutového hřiště měli na starost kluci a 
holky z oddílu Seberevolta Vsetín. Přišly se na tenhle zajímavý sport podívat desítky lidí, a to nejen “pu-
berťáci“, ale i lidé ve starším věku. Na programu byla mimo jiné  ukázka základních cviků, ale zejména 
exhibiční vystoupení oddílu Seberevolta Vsetín a profesionálního týmu Barstyle z Brna. Pak následoval 
workshop, při kterém jste si mohli vyzkoušet nové sestavy a zacvičit si na nich. Nakonec se mezi lidmi 
našlo i několik zájemců, kteří si chtěli sami tento sport vyzkoušet. 

Tomáš Dohnal, IX. B
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ROZHOVOR S … Lenkou Michálkovou
1. Pocházíte ze Vsetína? 
Ano, pocházím.

2. Kdy jste se rozhodla být učitelkou? 
Už na základní škole jsem směřovala k tomu stát se jednou učitelkou, ale až na gymnáziu jsem se
konkrétně rozhodla, jaký obor si vyberu.

3. Jaká byla vaše nejhorší hodina? 
Je pravda, že některé hodiny jsou lepší a některé horší, ale nikdy jsem neměla úplně tak strašnou hodinu, 
na kterou bych doteď vzpomínala.

4. Který předmět podle vás není tolik důležitý? 
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Podle mě je to Výchova ke zdraví, protože by se dala spojit s Přírodopisem, jelikož mnohé ročníky mají 

5. Jaké máte koníčky?
Především sport - hraji závodně volejbal, ale jinak dělám téměř všechno - a dříve ještě víc. Dokonce jsem 
hrála na příčnou flétnu, kterou jsem už ale 15 let nevytáhla. Jinak mám ráda i kulturu a další podobné 
věci.

6. Jaký byl Váš nejvíce trapný moment ve škole? 
Pamatuji si, když jsem se na své první pedagogické radě propadla do židle a moji kolegové mě museli 
vytahovat.

7. Z čeho máte fobii? 
Z ničeho nemám vyloženě fobii, ale dříve mi hrozně vadila žížala nebo had. Jediné, co mi tak vadí a nedělá 
dobře, jsou injekce - očkování, odběry krve.
                                                                                               
Děkujeme za příjemné povídání!

Diana Kašparová a Natálie Štachová, IX. C

P ř í r o d o p i s 
jen 1x týdně, 
což je hrozně 
málo, a proto 
bych uvítala, 
kdyby místo 
Výchovy ke 
zdraví byla 1 
hodina Příro-
dopisu navíc, 
a taky si mys-
lím, že by Svět 
práce stačil 
pouze v  jed-
nom ročníku.

ZAJÍMÁME SE O…
SEBEREVOLTU!
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V tomto článku bych chtěl napsat něco víc o Seberevoltě a popsat vám svou vlastní cestu.
      Seberevolta je nová komunita, kterou v roce 2010 založil slavný rapper Marek Kaleta (známý jako 
Revolta) společně s Adamem Raw (známý český workoutista). Seberevolta chce vytvořit novou pozitivní 
komunitu, která motivuje mladé lidi k tomu, aby neseděli celý den u počítače a začali na sobě makat, měli 
dobrou náladu a dokázali se radovat ze života. K tomu jim má pomoct praktikování workoutu. 
Markovy a Adamovy aktivity začalo postupně sledovat víc a víc lidí. Lidi,  které tahle myšlenka zaujala, 
začali postupně tvořit komunity ve svých městech a v dnešní době je těchto komunit u nás a na Slovensku 
dohromady přes pět set. Workoutisti jsou i tady na Vsetíně. 
Teď bych vám chtěl popsat,  jak jsem se vlastně k této skupině lidí dostal. Začalo to někdy kolem Vánoc 
roku 2013, kdy mi kamarád ukázal videa od Marka a chtěl, abych s ním začal cvičit. Ze začátku se mi do 
toho moc nechtělo, ale po nějaké době mě to celkem chytlo a hodně jsem se do toho vžil. Asi po čtyřech 
měsících cvičení doma jsem zjistil, že je tato komunita i na Vsetíně. Nejprve jsem se tam bál jít, ale potom 
mě kamarád přemluvil. Myslel jsem si, že když se ani jednou nepřitáhnu na hrazdě a 
udělám sotva 10 kliků, tak že mě budou za to odsuzovat, ale bylo tomu úplně jinak. Všichni mi tam 
pomáhali a radili, když jsem něco nezvládal nebo nevěděl. Nyní už patřím k této skupině přes půl roku a 
jsem rád, že jsem tenkrát na ten první trénink šel.
       Vsetínská Seberevolta trénuje na hřišti ve sportovním areálu na Ohradě. Nezáleží na rase, víře nebo 
pohlaví, přidat se k nám můžeš i ty!

Tomáš Dohnal, IX. B

VYRÁBÍME
Levitátor
 
Jednoho dne jsem brouzdal po internetu a narazil jsem na levitátor, přístroj umožňující levitaci (vznášení 
se) kovových předmětů. Skládá se z elektromagnetu, řídícího obvodu a optické závory pro snímání polohy. 
Pod elektromagnet dáte třeba baterku nebo nějakou kuličku (musí být magnetická) a ona se vznáší jen tak 
ve vzduchu, je to velice efektní. Na stránce http://danyk.cz/levit.html najdete podrobný návod na ses-
tavení, schéma, pár rad a taky nějaké to videjko.
Schéma není nic složitého, problém nastává při motání cívky, je potřeba asi 1200 závitů drátem 0,4 mm, 
větší potíž je ale u jádra. Já jsem použil šroubek a boční destičky jsem udělal z plastu. Ne každý má ale 
doma dílnu a několik metrů měděného drátu, a proto je tohle celkem složité na výrobu. Pokud byste se ale 
přesto rozhodli pro stavbu, potřebujete ještě něco, do čeho byste to celé zapojili. Já na to používám nepá-
jivé kontaktní pole, stojí něco kolem 100 Kč a je to fakt super věcička, chce to ale chvíli cviku a před prvním 
použitím vše důkladně zkontrolovat, stačí jen desetinka vteřiny a už se může něco zničit a pak musíte 
hledat chybu. 

Ondřej Skalský, IX. A

Kutil Adam
V tomto díle vám přeposílám návod na velmi jednoduchou výrobu vznášedla pro začátečníky.
Budete potřebovat: krabičku od tyčinek, kapesní větráček, polystyrenovou podložku od kuřete, nůžky a 
tavnou pistol.

Postup:
 Vezmete krabičku od tyčinek, do které vystřihnete kroužek, v němž se může větráček otáčet, aby 
vznášedlo mohlo plout i dokola. Poté, co ho vystřihnete, přilepíte ji na podložku od kuřete. Do kroužku dáte 
větráček a máte hotovo, ale pokud se vám bude zdát, že se zadní část potápí, přilepíte dopředu pár mag-
netů.
Přeju šťastnou plavbu.
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Návod:

1. podložka od kuřete, 2. krabička od tyčinek, 3. větráček

V dalším díle se můžete těšit na skvělý parníček.
Adam Hajda, VIII. A

MINIROZHOVORY
Protože jsme pochopili, že zpovědi našich učitelů jsou pro naše spolužáky velmi atraktivní, rozhodli jsme 
se do každého čísla naložit novou dávku školních „drbů“. Je to dobré i proto, že většinou naši učitelé dis-
ponují akutním nedostatkem času a tohle se dá zvládnout fakt rychle. Jestli budete mít nějaké další tipy, 
koho oslovit, dejte vědět autorkám téhle rubriky, těšíme se na váš zájem!

Vaše Terka Barošová, Kristýna Vidlářová, Šárka Matějčková IX. A

PETR NAVLÁČIL (učí předměty TV, OV, VkZ, PČ, TVn)
Pamatujete si svůj první den ve škole? Ne, nepamatuji.
 
Jakou jste vystudoval školu? Univerzitu Palackého v Olomouci.
 
Je naše škola vaším 1. zaměstnáním? Ne, první zaměstnání bylo v nemocnici.
 
Byl jste mezi spolužáky oblíbený? Ano, velmi.
 
Měl jste spíše více kamarádů nebo kamarádek? Kamarádů i kamarádek. 
 
Měl jste nějakého pana učitele/učitelku, na kterého rád vzpomínáte? Ano, na mého třídního učitele na 



základní škole.
 
Na jakých pořadech a písničkách jste vyrůstal? Magion, Vega, hudební pořad Eso.
 
Čemu jste se věnoval v dětství? Byl to fotbal? Ano, fotbal, ale také hokej. Sport všeobecně.
 
Máte ještě nějaký nesplněný sen z dětství? Stát se profesionálním sportovcem. 

10

RADANA VAŘEJKOVÁ 
(učí předměty AJ, PŘ, PČ, F)
Pamatujete si svůj první den ve škole? Ano, posadili mě vedle 
kluka, který mi byl velice nesympatický.
 
Jakou jste vystudovala školu? Přírodovědeckou fakultu Os-
travské univerzity, obor biologie a chemie.
 
Je naše škola vaším 1. zaměstnáním? Ne, dříve jsem učila na 
Opavsku.
 
Byla jste mezi spolužáky oblíbená? Asi ano, zvolili si mě jako 
předsedkyni třídy. 
 
Měla jste spíše více kamarádů nebo kamarádek? Do 7. třídy 
převládaly kamarádky, poté už to bylo půl na půl.

VĚRA GERŽOVÁ (učí předměty 
D, NJ, IT, PČ)
Pamatujete si svůj první den ve škole? Ano, 
pamatuji.Maminka mi ušila kostýmek a kou-
pila hnědou aktovku.

Jakou jste vystudovala školu? Pedagogickou 
fakultu. 

Je naše škola vaším 1. zaměstnáním? Není, 
prvním zaměstnáním byla škola ve Val-
ašském Meziříčí. 

Byla jste mezi spolužáky oblíbená? Na 
základní škole jsme byli všichni kamarádi, 
protože jsme bydleli všichni v jedné obci. Na 

 
Měla jste nějakého pana učitele/učitelku, na kterého ráda vzpomínáte? Ano, učitelku přírodopisu, která mě 
ovlivnila. 
 
Na jakých pořadech a písničkách jste vyrůstala? Studio kamarád, Hip hap hop, Nemocnice na kraji města.
 
Čemu jste se věnovala v dětství? Sebeobraně a od 5. třídy anglickému a  německému jazyku.

Máte ještě nějaký nesplněný sen z dětství? Ano, chtěla bych hrát v divadle.
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střední škole ne, protože jsme byli ve třídě pouze dvě z vesnice, a tak nám říkali vesani. A na vysoké škole 
to bylo nejvíc super! Scházíme se dodnes. 

Měla jste spíše více kamarádů nebo kamarádek? Kamarádů.

Měla jste nějakého pana učitele/učitelku, na kterého ráda vzpomínáte? Ano, na paní učitelku z 1. třídy, 
pana ředitele ze 3. třídy, ale nejvíc na moji třídní učitelku z gymnázia. 

Na jakých pořadech a písničkách jste vyrůstala? Televize u nás do roku 1974 nebyla a později jsem už 
neměla čas a rádio bylo pouze lampové.

Čemu jste se věnovala v dětství? Asi nejvíce práci na poli, studiu, turistice, lyžování, čtení knih... 

Máte ještě nějaký nesplněný sen z dětství? Nemám, nikdy jsem si nedávala žádné cíle.

JAK PŘEMÝŠLÍME!
TENTOKRÁT… O DĚJINÁCH PŘES CITÁT
„Býti imunní vůči komunismu (nacismu, fašismu), všem úhlavním pokušením 20. století, znamená mít 
tyhle čtyři ctnosti: odvahu ke svobodě, snášení protikladů, angažované pozorování a vášeň pro rozum.“

Mít tyhle ctnosti znamená být odolný, ale za jakou cenu? Měl bych vysílat do éteru (za komu-
nistů nebo nacistů) zakázané věci? Za pár dní by se na to stejně přišlo a 
akorát by mě zavřeli.

Pokud bych v takovéhle době 
žil, tak bych si setsakramentsky 
rozmyslel, jestli mít ,,odvahu k 
svobodě“ a riskovat, nebo jen 
čekat na vývoj situace. Být mrt-
vý hrdina opravdu moc dobré 
není. Alespoň pro mě ne. 
Se všemi ostatními ctnostmi 
souhlasím. Ale s odvahou ke 
svobodě až tak ne. Jasně, že 
bychom měli mít odvahu ke 
svobodě, ale kolik takových 
odvážlivců padlo, nebo bylo 
zavřeno do vězení, kde 
strávili nemalou část svého 
života. Mít odvahu ke svo-
bodě a prorazit v krizové 
situaci znamená přesvědčit 

ostatní a bojovat za svůj ná-
zor. Chce to odvahu, ne však bezhlavou, a hlavně 

skupinu lidí, které můžete důvěřovat.

Ondřej Skalský, IX.A



První věc k  zamyšlení 
z  tohoto citátu je určitě 
obrat ,,býti imunní“. Jsou 
dva způsoby, jak si ho vy-
ložit. Imunní - jít s davem 
a po proudu, ale mít svůj 
názor a ,,nenakazit“ se v 
davu od ostatních, nebo 
imunní - mít vlastní ná-
zor, bojovat za něj a jít 
za každou cenu proti 
proudu? Druhý způsob 
je podle mě výstižnější. 
Celé řady lidí v  minulosti 
bojovaly za svůj názor. Za 
to ale někdy zaplatily i tou 
nejvyšší cenou - životem. 
Nedokážu s  jistotou říct, 
jak bych se v  dané situ-
aci zachovala já. Chápu 
ty, kteří neměli odvahu se 
proti komunismu, fašis-
mu či nacismu postavit. 
Většinou za své rozhod-
nutí totiž nezaplatili 
sami. Jejich rodiny mo-
hly mít kvůli nim velké 
problémy. Chápu ale i ty, kteří chtěli něco udělat. A ti v sobě určitě měli - v citátu uvedené - vlastnosti:
 odvahu ke svobodě - každý chce svobodu, ale málokdo za ni bojuje. Angažované pozorování - myslím, že 
je to něco jako schopnost aktivně pozorovat, analyzovat dějiny i současnost, soudit je a poučit se z nich. 
Vášeň pro rozum - pouze rozumný dokáže využít svých schopností a něco dokázat. Člověk bez vášně pro 
rozum se spokojí s jednoduchostí života a nemá potřebu, nechce získávat nové informace a sebevzdělání. 
Snášení protikladů - tato ctnost vlastně zahrnuje i ty předchozí. Angažovaně pozorující člověk 
s  vášní pro rozum a odvahou ke svobodě se bude snažit najít nejlepší řešení, jak protiklady snášet.

Lea Burdová, IX. B

Tvoříme
BOUŘE
Natálie Horáková, VIII. C

Ležím v trávě,
pod oblohou modrou.
Vidím pást se laně,
a ve vzduchu cítím náladu dobrou.

Všude klid,
sluneční svit.
Potok šplouchá,
a rozkvetlá louka.

Vcházím do lesa hustého,
a vidím něco divného.

12
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Zvířata běží se někam schovat,
a já nevím, jak se v tu chvíli chovat.

Cítím první kapky deště,
a tak si říkám, 
jestli to stihnu domů ještě.

Začala bouře,
zvířata jsou v noře.
Schovám se do jeskyně,
než ta bouře pomine.

Bouře vše ničí,
vítr tak fičí!!
Já v jeskyni se ukrývám,
jen na oblohu se podívám.

Mraky se pomalu vzdalují,
bouře pominula.
Zvířata vylézají,
ale bouře škody nadělala.

Slunce pomalu zapadá,
a mě myšlenka napadá:
jít už domů,
od těch spadlých stromů.

Teď už doma jsem,
a všichni spát jdem.
Těším se na příští den,
až zase půjdu ven.

ČASOSTROJ SELENA
Ahojte všichni! Jmenuji se inženýrka Hana Kotrlová, dok-
torka přírodních věd. Právě se stáváte svědky mého dlou-
holetého bádání. Snažím se pomocí dynamické anomálie 
ve zlomu časové křivky spustit stroj na cestu do minulosti. 
Právě je 24. října 2044, 11:30 středoevropského času. Jdu 
spustit Selenu, tak jsem si nazvala svůj časostroj. Usedám 
do železné kabiny, vybavena vším, co potřebuju na cestu v 
čase. Mačkám tlačítko na spuštění diametrálního časového 
okna. Cítím napětí a doufám, že přesun dopadne podle 
mého očekávání. 
Drrrrrrrrrrrrrr! Stroj náhle škubne a …. nic! „Do kelu.” 
Zapomněla jsem spustit infrafunkční polarizátor motoru. 
Tak, už je to všechno v pořádku. Jdeme na to. Známý od-
počet tři, dva, jedna a start. Bžum! ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
ÍÍ, PRÁSK!
Jediné, co si pamatuju z přesunu, je velký třesk a hustá 
mlha. 
Vystupuji ze Seleny a mám hrozně velkou radost, přesun 
vyšel!
 Běžím zjistit, v jakém jsem roce. V novinovém stánku je 
denní tisk s datem 24. října 2024. Mé myšlenky probírají 



události tohoto dne, které jsem už jednou zažila. Po velké a nesmyslné hádce jsem tehdy odešla od rodičů. 
V tento okamžik mě nemůže nic zadržet. Utíkám domů k mámě a tátovi. Vysvětlování dané situace mi 
nedalo moc práce. Rodiče své děti přece poznají. 
Po odchodu zde zanechávám rodiče s úsměvem na tváři. 
S radostí otvírám doma kalendář, kde mám zaznačeny jedenácté narozeniny své dcery u data 25. října 
2044.

Hana Kotrlová, VI. A

RECENZE
RECENZE LITERÁRNÍ
Lauren Myracleová: Jedenáct - Neobyčejný deník obyčejné holky. Brno (JOTA) 2009, 2012.
Hlavní postavy: Viky, Dana, Gábina, Amanda, Sandra, Bob a rodiče

Hlavní hrdinka Viky vypráví měsíc po měsíci své zážitky ze školy a z domova přesně ode dne svých 
jedenáctých narozenin.

Zažívá smutek, i radost a štěstí. Příběhy nejsou vždy úplně dokončeny, 
skončí pokaždé tak ve třetí čtvrtině. To ale nevadí, spíš mi připadá, že 
je to schválně, protože kniha je velmi zábavná a zajímavá a moc vám 
doporučuji si ji přečíst.
Nejvíc se mi líbil příběh o tom, jak se jednoho dne nečekaně přihnala 
sněhová bouře.
Viky a ostatní holky byly zrovna ve škole. Ten den měly zkrácené vy-
učování, ale kvůli vánici si pro děti rodiče přijížděli pozdě. Paní učitelka je 
proto vzala do tělocvičny, aby si čekání nějak zpestřili.
Holky si povídaly a hrály hry a kluci zase fotbal. Když většina dětí odešla 
a Viky s její kamarádkou Amandou a Gábinou tam ještě zůstaly, ozval se 
telefon paní učitelky. Jak dotelefonovala, přišla k Viky a vysvětlila jí, že 
pro ni nepřijede maminka, ale přítel od její sestry Sandry. A tady začíná 
zápletka – je taková přirozená a přesto nějak tajemná, drží nás v napětí. 
A víc už neprozradím! Fakt si to přečtěte!

Lea Bedřichová, VI. A

RECENZE NA MOBILNÍ HRU

The Simpsons Tapped Out

Hra je na motivy oblíbeného seriálu The Simpsons, začíná tím, že Homer způsobí jadernou katastrofu a 
Springfield vyhodí do vzduchu. Naštěstí máte šanci vše napravit a Springfield postavit znovu. Nejdříve 
postavíte dům samotných Simpsonových a dále pokračujete například stavbou domu Homerova souseda 
Neda Flanderese, Kwik-E-Martu nebo Cletusovy farmy. Společně s budovami dostáváte i postavy, které 
můžete stejně jako budovy poznat z televizního seriálu. Postupně ve hře se vám odemykají další budovy, 
dekorace a postavy. Celkem může ve vašem Springfieldu stát i několik desítek budov, stovky dekorací a 
pochodovat desítky postav. Hra je pro dlouhodobé hraní, a tak si musíte dát na čas, než budete mít plně 
vyspělé město. Ve hře postupujete v levelech, EA pravidelně přidává další, se kterými přichází nové deko-
race, budovy a postavy. Abyste mohli dál budovat, potřebujete peníze, které dostanete za dokončení úkolů. 
Za tyto úkoly můžete dostat pouze normální měnu (dolary $), některé speciální věci jdou pořídit pouze za 
donuty. Ty jdou však získat velice složitě, nebo koupit za reálné peníze. Hra lze stáhnout na mobilní telefon 
nebo tablet s os Android (doporučujeme) nebo ios, v případě androidu jsou minimální hardwarové poža-
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davky: dvoujádrový procesor s frekvencí 1 GHz a 1 GB RAM. Velikost hry je přibližně 450 MB. 
Klady: ve hře máte pořád co dělat, pravidelné aktualizace (Halloween, Vánoce, Velikonoce, atd.), obrovská 
kreativita.
Zápory: asi jen nutnost připojení k internetu.
Hru hrajeme více než jeden rok, pořád nás baví a to díky častým aktualizacím a velké rozmanitosti.

Filip Vašíček a Ondřej Skalský, IX. A
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V této rubrice dáme zabrat vaší představivosti. Budeme 
zde zveřejňovat fotky známých osobností z doby, kdy 
ještě známé nebyly, a váš úkol je snad jasný. Pro jistotu 
to napíšeme: uhodnout, kdo na fotce je.
Někdo z redakce si vás po vyjití nového čísla obejde a ze 
správných odpovědí se vylosují tři výherci.
Nečekejte jako odměnu nový mobil nebo zájezd na 
Baleáry, ale něco fakt dostanete. Tak do toho!

Vaše redakce

SMĚJEME SE
Připravil Adam Hajda, VIII. A
V letištní hale posedává smutný pán. Přisedne si 
k němu starší žena a soucitně se ho ptá: „Co se vám 
stalo  ?“„Ale, uletělo mi letadlo.“ „No tak si to tak 
neberte,“ utěšuje ho paní, „určitě poletí další.“ „Ale já 
jsem pilot!!!“

Ptá se paní učitelka Pepíčka: „Který pták je 
nejchytřejší?“ „Vlaštovka.“ „Proč zrovna vlaštovka?“ 
„Protože v září, když začíná škola, odlétá pryč…“

Pan učitel vysvětluje žákům, co je čas minulý, 
přítomný a budoucí. Pak dává příklad: „V červenci 
jsou prázdniny a hodně pálí sluníčko. Jaký je to čas, 
Pepíčku?“ „To je krásný čas,“ odpoví Pepíček.

„Co byste dělal, vojáku, kdyby nepřítel zabil prvního 
dělostřelce?“ „Nic, pane!“ „Proč nic?“ „Protože já 
jsem první dělostřelec.“

Po dálnici se řítí auto, za volantem sedí pes, pán je 
na sedadle spolujezdce. Zastaví je dálniční hlíd-
ka a policista se ptá muže v autě: „Prosím vás, jak 

můžete nechat řídit psa?“ „Mě se neptejte, já jsem 
stopař!“

Dva běžkaři na horách zabloudili. Najednou vidí, jak 
se k nim blíží bernardýn se soudkem. „Hele, nejlepší 
přítel člověka!“ Druhý lyžař praví: „No jo, a nese ho 
pes!“

Baví se dvě duše v ráji: „Jaká byla poslední věta, 
kterou jsi slyšela na zemi?“ „Byl to hlas mojí ženy.“ 
„A co říkala?“ „Když mě na chvíli pustíš za ten 
volant, budeš úplný andílek.“

„Policie nedávno zatkla podvodníka prodávajícího 
pilulky, které měly zajistit věčné mládí. Při prohlídce 
trestního rejstříku vyšlo najevo, že se jedná o recidi-
vistu, který byl za tentýž přestupek trestán už v le-
tech 1794, 1856 a 1928.“

O přestávce se hádají dva žáci: „Jsi hrozný osel!“ 
křičí jeden z nich. „A ty ještě větší!“ odpovídá 
druhý. „Počkejte chlapci,“ zasáhne pan učitel, 
„nezapomeňte, že jsem tady ještě já!“
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Horolezci se baví na skále: „Víš, že nekvalitní 
horolezecké vybavení má dvě výhody? Je levné a 
vydrží do smrti!“

V rádiu hlásí: „Na dálnici D1 jede řidič v protisměru, 
jde zřejmě o blázna, prosíme řidiče, aby ho zbytečně 
neprovokovali a neznervózňovali.“ Rádio poslouchá 
velice naštvaný řidič a nadává: „Jeden? Tady jedou 
v protisměru všichni!“
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