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Oblíbené pohádkové bytosti našich druháků  

 

Přečti si, jak si představují pohádkové bytosti naši malí žáčci, a 

vybarvi si postavičku   

 

Čert – Jirka Baláž  

Moje nejoblíbenější pohádková postava 

je čert. Má červené oči, nos má 

normální, pusu má také normální. Má 

rohy a ocas a je štíhlý. Se vším mu 

pomáhají další čerti. Čerti žijí v pekle.  

 

 

Rytíř – Adam Smetana  

Rytíř bydlí v krásném zámku. Je 

vysoký a štíhlý. Pusa ani oči ani uši mu 

nejdou vidět. Obléká si totiž velkou 

zbroj. Zvláštní znamení je meč. 

Vlastnosti jsou, že je statečný a 

chytrý. Pomáhají mu další vojáci a 

král.  

 

 

 



 

Princezna – Anička Brücknerová 

Princezna chodí v šatech – 

modrých, červených a fialových. 

Jmenuje se Sofie. Je hodná. Bydlí 

na zámku. Má hnědé vlasy. Je 

dobrá kamarádka. Je šikovná. 

Vypadá krásně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Vodičková, 1. A třída 

 

 



Chlupatí jsou nejlepší… a co třeba šnek?  

Jaké domácí mazlíčky mají naši třeťáci?  A co ty, pořídíš si také  

nějakého?  

 

Křeček – Filip Liemann 

Můj křeček se jmenuje Čiko. Je moc hodný. Jen večer se nedá 

spát, protože kouše klec. Žije v kleci, domeček nemá, ale má kokos 

a v něm má hobliny. Kokos někdy kouše. Nohy má růžové. Ocas 

má velice malý. Je šedý a na zádech má černý pruh. Oči má 

černé. Nejraději běhá na kolotoči.  

 

Africký šnek – Lukáš Šustek 

Můj africký šnek se jmenuje Josef. Afrického šneka moc lidí nemá. 

Je to pomalé zvíře. Mláďata se líhnou z vajíček. Mladý šnek má asi 

půl cm. Dospělý šnek je velký asi pět cm.  

 

Kočka – Katka Feglerová  

Kočka Murinka je babiččina kočka. Je už po smrti, ale mám její 

fotku. Umřela proto, že byla stará a měla nemocné obě oči. Byla 

hodná a poslouchala, když na ni babička nebo děda zavolali. Byla 

strakatá. Měla čtyři barvy: šedou, bílou, černou a hnědou. Vždycky, 

když jsem k nim přišla, Murča se ke mně lísala. Měla jsem ji moc 

ráda.  

 



 

  

 



Tip na hezký letní výlet podle Terezky Lysáčkové (6. tř.)  – 

Hukvaldy (Moravskoslezský kraj) 

 

Každý rok pořádáme o letních prázdninách nějaký výlet. Například minulý rok 

jsme byli na Hukvaldech a tam se mi zatím líbilo úplně nejvíc. V oboře tam byli na 

volno daňci, ti k nám vždycky přišli až k plotu a my jsme jim dali usušený chleba  

a rohlíky. Také tam byli mufloni., ale ty jsme vídali, jenom když jsme se přiblížili 

na nějaké procházce. A ještě tam byla divoká prasata a jejich mláďata, ale ta byla 

za plotem.  

Každý večer jsme si opékali. Také tam s námi byli kamarádi z Hranic a z Hluzova. 

Také jsme chodili na různé výlety, dělali jsme dobrodružné cesty plné úkolů             

a zbytky jídla jsme dávali za plot divokým prasátkám. Bydleli jsme v krásné 

dřevěné chatce a za tou chatkou bylo ohniště a stodola.  

Hukvaldy – rodiště slavného hudebního skladatele Leoše Janáčka, autora např. 

opery pro děti Liška Bystrouška, nabízí nádherné přírodní procházky po rozlehlé 

oboře a stezce vedoucí ke zřícenině hradu.  

 

 

 

 

 

 

Památník se sochou Lišky 

Bystroušky v oboře 

Hukvaldy  

 

 

 



 

Tři žákyně 5. ročníku se v letošním roce zúčastnily Soutěže pro mladé spisovatele – 

Sněhurka na ledě na téma: Jak podle tebe pokračuje Sněhurčin příběh? Soutěž pořádá 

TRISIA Třinec a.s. Práci Lenky Richterové můžete posoudit sami.   

Sněhurka… A jak to bylo dál?   

Lenka Richterová, 5. třída  

  …Princ Sněhurku políbil, ale nic se nestalo. Ať princ přemlouval 

trpaslíky, jak chtěl, nedovolili mu, aby si spící Sněhurku vzal s sebou domů.  

A tak princ odešel s prázdnou, ale nechtěl se vzdát. Ještě ten večer jel princ 

znovu do lesa pro tajemnou krásku, ale ona tam už nebyla. Prohledal les 

křížem krážem. Až u vysokého dubu spatřil odlesk čehosi.    

 Bál se přijít blíže, ale když si dodal odvahu a šel, uviděl, že je tam. Ta, 

kterou viděl jen jedinkrát, ta, do které se zamiloval, ta, která vypadala jak tělo 

bez duše. Vysadil si ji na koně a chtěl odjet. Jak ale cestou kůň klopýtl, 

Sněhurce vypadl kus otráveného jablka z úst a probudila se k životu. Byla ještě 

krásnější než předtím.  Jeli spolu do zámku a tam si Sněhurka vzpomněla na 

trpaslíky. Pozvala je do zámku a tam jim vše vypověděla.     

 Po čase byla svatba, pozvali trpaslíky, otce a nevlastní matku Sněhurky, 

také všechny lidi z království. Byla to velkolepá svatba. Takovou království 

ještě nezažilo. Ale co se nestalo? Nevlastní matka Sněhurky vypadala ještě 

nenávistněji než předtím. Měla pohled, co dokázal zabít, a ještě horší byl tón 

hlasu, snažila se to zakrýt, ale byla v něm nenávist, kterou měla ke Sněhurce. 

Přesto oněměla úžasem, když Sněhurka vstoupila do kostela v sametově 

bílých svatebních šatech, takhle krásnou ji ještě nikdy neviděla. Všichni 

oněměli úžasem. Po svatbě byla hostina.        

 Za pár let se jim narodil syn Jakub a dcera Lenka. Za několik dní se na 

zámek nastěhovali trpaslíci, protože jejich domek zničila bouře. Z trpaslíků se 

staly chůvičky, kolébali, krmili, chodili na procházky s Jakubem a Lenkou. A 

v ten čas se Sněhurčina nevlastní matka, která byla stále čarodějnice, rozhodla 

pomstít. Pokusila se děti jednoho večera zabít.      



 Byla noc, měsíc ani hvězdy na noční obloze nebyly vidět. Vkradla se 

dovnitř v domnění, že všichni spí, ale nespali. Princ, teď už král, byl vzhůru a 

pracoval. Slyšel ruch a šel se podívat, co se děje. Viděl malou osobu v černém 

plášti. V ruce měla dýku. Král se zhrozil, popadl meč a zarazil se, protože 

věděl, že tu osobu zná. Ano, byla to Sněhurčina nevlastní matka! Nechtěl ji 

zabít, ale musel. Čarodějnice se otočila a uviděla ho, teď už musel něco udělat. 

Zabodl meč čarodějnici do srdce, ta zaječela a pak se z ní stal prach.   

 Děti se rozbrečely, ale zlo bylo pryč. Jedna věc po ní přece zůstala. Byla 

to dýka, kterou chtěla děti zabít. Všichni se vzbudili, když děti plakaly. 

Nejdříve tam byla Sněhurka a viděla svého manžela klečícího u hromádky 

prachu. Ptala se, co se stalo, ale král mlčel. Druhého dne jí všechno vypověděl 

a od té doby se už nic podobného nestalo.  

A kdo ví, třeba i vy se ocitnete v nějaké pohádce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Kantorová, 1. A třída 



 

 

 

 

 



Dopisy čtvrťáků jejich vzorům a oblíbencům… 

 

 

 

Práce Filipa Roba, 4. A třída 

 

 

 

 

 

 



 

Práce Aničky Dubovské, 4. A třída 

 



 

Děvčata na spálovské škole žijí tancem… 
 

 

Zpráva z Taneční revue 2018 
 

Dne 15. 5. 2018 se konala tradiční Taneční revue. Na Taneční revue nás pozvala 

Základní umělecká škola Odry, která to mělo všechno na starosti. Zúčastnil se 

celý náš druhý stupeň. Účinkujícími byli tanečníci ze ZUŠ Odry z tanečního 

oboru – od nejmenších ročníků po ty nejstarší ročníky. Mohli jsme vidět jak 

moderní tance, které byly obohaceny různými tanečními rekvizitami, tak i tance, 

které byly více baletní a klasické. Slyšeli jsme moderní písničky od slavných 

zpěváků, jako např. Marcus×Martinus, Justin Timberlake, Maggie Lindema, 

melodie z Her o trůny, no bylo to opravdu pestré... Načerpali jsme inspiraci pro 

naše taneční kroužky a budeme se těšit na příští rok, jak nás opět překvapí svými 

dovednostmi.  
 

Lenka Kaňová, 8. třída 
 

Rozhovor s Terkou Lysáčkovou - Taneční hodinka 2018 

 
Rozhovor s tanečnicí z tanečního kroužku Dancing dolls Terezkou Lysáčkovou (6. tř.) 

připravila Anežka Lysáčková (9. tř.) 

 
1. Jak dlouho jste všechna vystoupení trénovali? 

Nejdéle nám trval nacvičit asi tanec s šátky na píseň Thunder od Imagine 

Dragons, který jsme nacvičovali cca 10 lekcí. Naopak nejkratší dobu nám trval 

tzv. taneční mix, z něhož jsme některé části choreografie  už uměiy, a také jsme si 

zde procvičili různé druhy tanců a celé dohromady nám to zabralo asi kolem 

patnácti lekcí. 

2. Který tanec vám přišel nejtěžší a který naopak nejlehčí? 

Nejtěžší…asi ten tanec s šátky (Thunder Imagine Dragons). Nejsnáze se mi 

tančila choreografie na píseň 24K Magic od Bruna  Marse. 

3. Povedlo se vám vše tak, jak jste chtěli? 

Více méně se vše povedlo, myslím, že ze sebe všichni dostali to nejlepší, co 

mohly. 



4. Který tanec se vám nejvíce povedl? 

Já bych řekla, že asi právě tanec s šátky. 

5. Jak bys zhodnotila svůj tanec? 

Myslím, že tančím vcelku dobře. Snažím se a baví mě to, dokonce jsme se pak s 

kamarádkami domluvily a jednu choreografii jsme si zhotovily celou samy a to 

na píseň Mikolase Josefa Lie to me. 

6. Kolika tanců si se zúčastnila ty sama? 

Na taneční hodince jsem tancovala asi v šesti tancích z devíti. Krom již 

zmiňovaných tanců s šátky, tanečního mixu, tance na píseň Bruna Marse a 

Mikolase Josefa jsem se ještě účastnila tance na píseň Justina Timberlaka Can't 

stop the feeling a tance, který jsme tancovaly jak velké tak malé tanečnice na 

píseň Better when I'm dancing od Meghan Trainor. 

Děkuji za rozhovor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novinový článek o Montessori ZŠ a MŠ 

Napsala: Michaela Chovancová a Kristýna Vavrošová (třída 1. C, 3. 

ročník) 

Dobrý den,  

dneska vám popovídáme o škole ve Spálově a o školce. Tyhle školy a 

školky vymyslela Maria Montessori, a tak vznikla i tahle montessori 

škola ve Spálově. V obou třídách je 36 dětí. A máme asistentky – 

Katku Bradovou, Ivetu Potschovou. Ve druhé třídě jsou 2 asistentky, 

ale Klárka chodí v pondělí a Dana Potschová chodí v úterý, středu, 

čtvrtek, pátek. Jsme moc rádi, že je máme, jsou nejlepší na celém 

světě, a tím jim mockrát děkujeme :-).  

Ve třídách montessori učí 3 učitelky. Kristýna Fardová, Kristýna 

Šmatelková a Renata Šebestová, která učí ve středu a ve čtvrtek. A 

Terka Lukšíková učí hudebku. V každé třídě je 18 dětí. Tento rok 

jsme vzali 10 prvňáčků.  

Máme také zvířata. Měli jsme králíka, ale už nemáme. Byl s námi 1. a 2. 

třídu, teď máme 2 morčata. Máme také šneka a ryby, a tak máme 

takovou malou ZOO. Jinak nemáme už žádné zvíře kromě těch tří. 

Také chodíme na pozemek. Tam pěstujeme hrášek a fazole a meduňku 

a mátu. Máme také hřiště s lanovkou, a tak to u nás vypadá.  

V září jsme se účastnili lesní pedagogiky. V říjnu jsme šli na 

představení O dvanácti měsíčcích a Budulínkovi. V listopadu jsme se 

šli podívat na příběh O Indii. 31. 5. jsme jeli na výlet do Pevnosti 

poznání v Olomouci a měli tam program O vodě. Byli jsme ještě na 

hodně výletech. A to jsme stihli za 1 celý školní rok.  

 



Zakleté slovo: holocaust  

Slovo, které zní jako čarovná formule, bohužel skrývá označení pro 

velké lidské utrpení. I když od násilných úmrtí milionů Židů za 2. světové 

války uplynulo více než 70 let, toto téma je pro nás stále živé. Je nutné si 

tyto události připomínat, protože jak říká jeden citát našeho bývalého 

českého prezidenta Václava Havla: „Kdo nezná svoji minulost, je 

odsouzen ji opakovat.“  

Čtěme proto o holocaustu a nezapomínejme.  

Téma holocaustu jsme se snažili připomenout i v naší scénce na Dni 

matek - Život je jen náhoda, ve které vystupovaly postavy, které se staly 

oběťmi holocaustu v českých zemích za 2. světové války.  Objevily se 

zde i dvě děti - Petr Ginz  a Hana Bradyová, skutečné osoby, o kterých 

byly vydány knihy Princ se žlutou hvězdou a Hanin kufřík.  

V naší školní knihovně máme k dispozici největší aktuální hity 

v literatuře o holocaustu pro děti a mládež:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A spousty dalších dechberoucích knížek – nejen -  s válečnou 

tematikou… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Václav Mik (9. třída) – příspěvek do literární soutěže Památníku Terezín – 

Domov: ztráty a nálezy  

Skautský nález 
 Byl teplý večer 19. srpna. Šel jsem se projít se svým psem. Šli jsme kolem místního 

obchodu, přes zámecký park, až ke kostelu sv. Jakuba Staršího. Právě, když jsme procházeli 

kolem onoho kostela, tak jsem uviděl, že starý kamenný kříž, který se u něj tyčí, je rozbitý. 

Nepokládal jsem to za nic neobvyklého, neboť kříž už chátrá, a tak se dalo čekat, že se časem 

rozpadne.  

 Jelikož jsem skaut, tak jsem si řekl, že ho aspoň trochu dám do pořádku. Vzal jsem do 

rukou vypadlý kámen a snažil se ho dosadit na jeho původní místo, avšak nešlo to. Jakoby do 

oné díry, co se tam po vypadnutí toho kamenu objevila, někdo něco dal. A k mému velkému 

úžasu – on tam doopravdy někdo něco dal. Ležel tam takový starý, sešlý balíček. Jakoby někdo 

obalil knížku do hadru a obvázal provázkem. Vypadal hodně staře. Posvítil jsem si tam mobilem 

a vytáhl jej. Následně jsem zjistil, že kříž je dutý a skrývá tajný obsah. 

 Měl jsem smíšené pocity. Co s ním? Mám ho někam dát? Nakonec mě ovládla zvědavost a 

chtíč zjistit, co to je. Zastrčil jsem to do vnitřní kapsy mé bundy a šel domů. 

 Sotva jsem přišel domů, už jsem volal na mamku, že se jdu učit, avšak pravda byla jiná. 

Donesl jsem si minerálku, sklenici a zavřel jsem se v pokoji. 

 Opatrně jsem začal povolovat provázek. Šlo to překvapivě lehce. Odbalil jsem tu starou 

hadru a hle, kniha. Měla černé, vybledlé a ošuntělé desky, zažloutlé stránky a otrhané rohy. Byl 

to deník. Na první stránce bylo napsáno jemným, úhledným, psacím písmem: Vlasta Šímová.  

 Počkat… O té jsem přeci něco slyšel, řekl jsem si. Taky, že slyšel. Byla to jedna z 8 

židovských obyvatel mého městysu, kteří zahynuli během holocaustu. Hodně mě to překvapilo. 

Otočil jsem na první stránku a dal se do čtení. 

7. 7. 1938 – Milý deníčku, jmenuji se Vlasta a bydlím ve Spálově. Je to malý městys na severu 

Moravy. Mám mladší sestřičku. Právě dnes mám 8. narozeniny a dostala jsem tě.  

12. 7. 1938 – Dnes je opravdu velké horko. Tatínek se s maminkou stále o něčem hádá, ale já 

nevím o čem, protože se schovávají za zavřenými dveřmi. Slyšela jsem jen pár slov: Hitler, židi, 

pryč, co nejrychleji. 

15. 8. 1938 – Nemám čas sem psát. Rodiče mi a sestře řekli, ať se nabalíme, že jedeme k tetě na 

Slovensko. Bojím se, protože rodiče jsou moc neklidní. 

19. 8. 1938 – Dojeli jsme na Slovensko. Je to strašná díra, skoro až u Podkarpatské Rusi. Stýská se 

mi po Spálově, po kamarádkách a kamarádech. 

4. 9. 1938 – Vím to. Blíží se válka. Všichni o tom mluví. Říkají, že nás Němci spolknou. Ani tady 

na Slovensku není bezpečno. Rodiče nás tady neměli posílat.  

---------------Po delší odmlce následoval zápis:  

20. 3. 1939 – Konečně jsem tě našla. Nemohla jsem psát. Dlouho jsme cestovali a ty jsi byl na 

dně kufru. Teď jsme v Praze. Ale to asi není konečná. Rodiče se dohadují, že musíme odjet pryč 

ze země.  



--------------Pak jsem objevil zápisy až v únoru, někdo asi vytrhl stránky.  

25. 2. 1940 – Jsou tu Němci. Úplně všude. Ubližují lidem. Jsme sice Češi, ale musíme mluvit 

německy. Nesmíme chodit do školy. Přišili jsme si na kabáty nějaké žluté hvězdy s nápisem 

Jude. Žijeme v něčem, čemu mnozí říkají ghetto. 

30. 4. 1940 – Přijeli jsme do Terezína. Mělo to být město pro Židy. Máme všichni strašný hlad. 

Je tu smrad, špína, málo místa.  

17. 10. 1940 – Odjíždíme pryč. Nakládají nás. Spěcháme.  

16. 11. 1940 – Jsme v Osvětimi. Cesta byla hrozná. Po příjezdu to bylo ještě horší. Byly to 

strašné týdny. Jsme hladoví, smrdíme. Pomoc. Proč nám to dělají? Nic jsem neudělala. Chci 

pryč. Proč jsou tak zlí??? 

------------------Pak tam nebyl žádný zápis, jen papír. 

-Jmenuji se Otto Jungmann. Byl jsem dozorce v Osvětimi. Tento deník jsem vzal jedné malé 

holce, když byla na selekci a poslali ji do plynu. Nesnášel jsem to zvěrstvo, ale co jsem proti 

tomu mohl dělat. Kdybych protestoval, zemřel bych. Teď je po válce. Prohráli jsme. Patří nám 

to. Za to všechno. Pošlu tento deník do Protektorátu. 

----------------Zde zápis skončil. Ale…. Byl tam ještě jeden, poslední papír! 

Jsem František Šůstek. Bydlím ve Spálově, právě v městyse, kde žila Vlasta. Znal jsem ji, byla to 

hezká holčička. Nyní je po válce. Tenhle deník mi přijel dát jeden německý voják, prý to chtěl 

poslat do Prahy, ale pak našel jméno obce, odkud Vlasta pocházela. Uložím tenhle deník do 

kamenného kříže, protože jsem ho stavěl, a tak vím, že se tam dá ledacos uložit.  

---------------Zde deník definitivně skončil. Měl jsem smíšené pocity. Zajímám se hodně o 

historii, ale mít v ruce něco takového… 

 Poslal jsem jej do Památkového ústavu. Snad bude spálovským obyvatelům připomínkou, 

že i občané Spálova byli deportováni do koncentračních táborů.  

 Mě to připomíná i můj domov. Bydlím hned vedle místa, kde stával starý dům a v tom 

domě žili právě židé, které deportovali. Zničené životy, zničený dům. Za komunismu ho 

zbourali. Z paměti některých lidí ho ale nesmazali.  

 

 

 

obrázek přeživší holocaustu 

v dětském věku Helgy Hoškové 

Weissové – Příjezd do Terezína  

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvaha Patricie Polcíkové (9. tř.) o pasti, kterou nachystaly chytré mobilní 

telefony pro současné teenagery  

 

Mobilní telefony – aneb Jsem také jednoruký? 
 

 Mobil. Bez něj si v dnešní době dovede představit život jen málokdo. Já osobně bych 

to zvládla, ale zvykala bych si dlouho. Proč mají lidé takové velké zalíbení v mobilních 

telefonech? Je to výhoda nebo nevýhoda vlastnit mobil? Dnešní doba je postavena na 

moderních technologiích s různými vymoženostmi. Kdo nemá chytrý mobil, je divný, 

takzvaně out.  

 Ve společnosti se může zdát, že člověk se většinou nehodnotí podle toho, jakou má 

povahu, jaké má vlastnosti, co umí, ale podle toho, jak se obléká, kolik má peněz, jak velký 

má majetek, a také právě podle toho, jaký má mobil. Čím dražší a vymakanější mobil, tím je 

ten člověk modernější a více in, více trendy. To je totiž nejvíc vidět.  

 Proč si lidé kupují nový mobil, když jejich “starý” ještě funguje? Přece nebudou mít 

starý model, když už je na trhu nová vymakanější verze, která nabízí mnoho nových funkcí. 

Tito lidé jsou většinou z vyšších vrstev a můžou si to dovolit. Já jako patnáctileté dítě si 

nemůžu kupovat každý rok nový mobil a moji rodiče by si mysleli, že jsem se dočista 

zbláznila. Nechápali by to. Někdo má však rodiče, kterým je to jedno a řeknou si, že když 

bude jejich dítě spokojené, tak jim ho koupí. Rozmazlují ho, kupují si ho. Toto už je 

konzumní způsob života a velmi špatná výchova.  

 Využití mobilů je velké a má svá pro i proti. Lidé mobil používají denně. Spojují se se 

svými blízkými. Mobil umožňuje lidem hovory, ale i videohovory na dlouhé vzdálenosti. Pro 

lidi, kteří mají rodinu v cizině, je to určitě velké pozitivum. Moje sestra bydlí v Německu a 

jsem ráda za každou komunikaci, kterou s ní můžu mít. Stejně na tom jsou textovky. Tyto 

dvě funkce ale nejčastěji používají dospělí lidé, kteří se moc nehrnou do moderních funkcí.  

 Internet v mobilu přináší úplné jiné možnosti. Můžu chatovat s holkami na Facebooku, 

posílat si fotky, sdílet svůj soukromý život se svými přáteli, hledat si různé informace, atd… 

Internet v mobilu je pro mě bezprostředně nejzajímavější věc. Když jsem bez WIFI, mobil 

není tak atraktivní a ztrácí své kouzlo. Další funkce jsou například poslech hudby, 

kalkulačka, budík, čtení knih, mapy, kalendář... Tyto funkce jsou většinou v mobilu 

předinstalované. Na každém pak záleží, co za aplikace si tam nainstaluje. Můžou to být 

například hry, fitness cvičení, jízdní řády, jídelníčky, a dokonce i aplikace na odstranění 

závislosti na mobilu.   

 Jak by to vypadalo, kdyby lidé neměli mobil a stala se nějaká dopravní nehoda? Jak by 

zavolali pomoct? V minulosti to zvládali dobře, řekla bych, ale teď jsou nehody na denním 

pořádku, jde často o život a každá sekunda je rozhodující.  



 Míra negativního dopadu na jedince závisí na jeho hodnotách. Pokud je mu jedno, že 

plýtvá čas, který mohl využít jinak, než hraním her na mobilu, tak to pro něho není tak 

špatné. On to nevidí. Když si zapnete na YouTube oblíbený formát youtuberů “My morning 

routine - Moje ranní rutina”, tak vidíme, jak skoro každý jako první věc, co ráno udělá, 

vezme mobil do ruky. Neměla bych to tady kritizovat, sama dělám to samé. Po chodníku 

chodí plno lidí s mobilem v ruce, nevšímá si okolí a lidí kolem sebe. Omezuje nám 

komunikovat s lidmi z očí do očí, odcizujeme se. Neznáme lidi kolem sebe, ale na druhou 

stranu máme „přátele“ i v Egyptě.  

 Průměrná doba, kterou strávíme my mladí na mobilu je 3 hodiny za den. Tolik 

promarněného času. Někdy mi ani nepřijde, že je to tak dlouho, píšu si s kamarádkami, jsem 

ve své “bublině” a nic jiného nepotřebuji. Lidé, kteří sdílejí na sociálních sítích svůj 

každodenní život, přicházejí o soukromí. Zdraví prospěšné to také není. Nedávno mě jedna 

paní učitelka upozornila na to, že je nezdravé nosit mobil v kapse, protože z něj proudí 

nezdravé záření. Něco jsem si o tom zjistila. Od té doby, když si přes noc nabíjím mobil, 

nenechávám si ho ani u postele jako dřív, ale dám si ho raději na stůl.  

 Mobil má spoustu pro a proti a dalo by se o tom dlouho diskutovat. Každý na to má 

jiný názor. Když jsem byla u babičky, byla jsem na mobilu. Babička řekla, že ten křáp je na 

nic a měla pravdu. Místo toho, abych se bavila s babičkou, jsem byla na mobilu. To mi pak 

bylo líto a uvědomila jsem si to. Babička je sice starší generace, ale zažila dobu, kdy nebyly 

mobily tak rozšířené a podle ní byla lepší. Tohle je názor starší generace. Mladší generace 

bude prosazovat tuto moderní, protože vidí ty možnosti a jsou zlákáni moderní dobou. 

Mobily život ničí, ale i obohacují. Někdy je to ale dost falešné pozlátko.  

 Můj názor na mobily je takový, že jsou to užitečné a boží věci. Jsem teenerger a pro 

nás je mobil něco wow, naše třetí ruka – i když při jeho používání vypadáme jako jednorucí. 

Určitě bych ale chtěla používání mobilu omezit, protože nám bere jedny z nejdůležitějších 

věcí v životě a to se mi nelíbí. Při psaní této úvahy jsem se nad sebou zamyslela a musím 

uznat, že jsem na mobilu docela závislá.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Loučení s letošní 9. třídou  
Kdo letos opouští naši základní školu? Podívejte se na ty hvězdy!  

Charakteristiky vytvářeli spolužáci a kamarádi z nižších ročníků.  

 Anežka Lysáčková  

Anežka je velmi milá, sympatická a usměvavá dívka, na kterou je 
spolehnutí. Mezi její zájmy patří chemie, sloh a čtení knih. Miluje 
přírodu, nadevše si váží přátel a své rodiny. Vybrala si obor Aplikovaná 
chemie na Střední průmyslové škole v Hranicích.  

 

Denisa Švandelíková  

Denča k nám přišla v 8. třídě, ale skamarádila se s ostatními tak, že 
máme pocit, jako by tady s námi byla odjakživa. Je velmi milá, 
kamarádská, ochotná, má dobré nápady. Umí hezky kreslit a ráda se 
stará o malé děti. Po dlouhém váhání si vybrala obor Zdravotnický 
asistent na Střední zdravotnické škole v Hranicích.  

 

Nikola Kostková 

Niki je milá, zábavná a kamarádská. Mezi její nejoblíbenější aktivity patří 
fotbal a nedávno se přidala k dobrovolným hasičům v obci Slatina. Niki si 
vybrala Střední průmyslovou školu v Hranicích a právě obor Požární 
ochrana, takže z ní možná jednou bude velká záchranářka. 

 

Karolína Filipová 

Sympatická holka Kája nezkazí žádnou srandu, je přátelská a umí si 
popovídat snad s každým. Má umělecké nadání, krásně kreslí a maluje. 
Žije především rockovou hudbou. Ráda se stará o malé děti a ráda by se 
stala učitelkou ve školce. Proto si vybrala obor Předškolní a mimoškolní 
pedagogika na Střední škole Anežky České v Odrách.  

 

Patricie Polcíková 

Paťa je velmi nadaná, milá a pořád optimistická dívka s dobrým srdcem, která 
si na své nové škole najde určitě spoustu přátel, ale i mnoho obdivovatelů, 
neboť nemá problém s navazováním kamarádství. Nehne se bez svého mobilu. 
Jako obor si vybrala Zdravotního asistenta na Střední zdravotní škole v 
Olomouci. 

 



 

Marian Rob 

Marian je přátelský a velmi hodný kluk, občas trochu zmatkář. Mezi 
jeho zájmy patří především neustále nervování se u všem známé pc 
hry World of Tanks se svým kamarádem. Mezi jeho další zájmy patří 
jízda na kole a jen takové lenošení. Jeho nejoblíbenější předměty 
jsou: fyzika a tělesná výchova. V budoucím životě by se chtěl prosadit 
jako designér aut značky Škoda či BMW, a proto si vybral Střední strojnickou školu v 
Olomouci. 

 

 Matěj Květoň  

Matěj je od malička velký milovník Minecraftu. V nedávné době je jeho 
koníčkem airsoft. Baví ho ekologie, historie a má přehled ve válečné 
technice. S Matesem je pořád sranda, jen musíte být naladěni na stejné 
vlně jako on. Je velice chytrý a ve všem velmi rychlý. Bude studovat na 
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.  

 

  Václav Mik  

Vašek je nadaný fotbalista, který stále postupuje do vyšších pozic. 
Baví ho dějepis a zeměpis. Kromě sportu a skauta rád rozumuje. Je to 
takový chytrolín, ale máme ho rádi, protože je vtipný. Vašek půjde 
studovat na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.  

 

 Pavel Kubica 

Pavel je přeborník v hraní pc her. Občas se mračí, ale je s ním sranda. 
Baví ho dějepis, ale hlavně chemie. Půjde studovat obor Aplikovaná 
chemie na Střední průmyslovou školu v Hranicích.  

 

 

Václav Král  

Vašek je výborný fotbalista a idol místních dívek. Je s ním velká 
sranda. Pořád doma opravuje motorky a podobné motorové 
stroje. Asi i proto jde na učební obor Automechanik na Střední 
odbornou školu do Kopřivnice.  

 

 



Shrnující pohled na svou třídu nám s dávkou nadsázky připravil 

Václav Mik (9. třída).  

Úspěchy 9. třídy za 9 let na základce: 

1. Na kurzech plavání jsme se nikdy neutopili. 

2. Nikdy se ani jeden z nás neztratil na výletě nebo exkurzi. 

3. Podle všech jsme nejhodnější a nejchytřejší třída .  

4. Ve šk. roce 2015/16 naši kluci postoupili do 2. kola fotbalové soutěže. 

5. Ze závěrečného testu z dějepisu v 9. třídě dostal každý 1. 

6. I přes obrovské rozepře jsme se vždy nějak dokázali domluvit. 

7. Dostali jsme max. 5 poznámek nebo napomenutí za jeden šk. rok. 

8. Máme nejlepší průměr z matiky ze všech 9. tříd za poslední 3 roky. 

9. Máme největší počet fotbalistů a fotbalistek ve třídě ze všech.  

10. Naše holky mají dohromady nejdelší vlasy na škole.  

 

Spoj, co k sobě patří číslicemi 1-10: 

Je to velký milovník jistého nápoje. Pozná 
všechny druhy tohoto nápoje, jak po chuti, tak 
po čichu.  

Vašek Mik  
 

Hodně padá. Hraje fotbal a má ráda králíky. Vašek Král  
 

Je to velký milovník a hráč Minecraftu, kvůli 
němuž se z něj stává kostka. 

Anežka  

Je milovník a tvůrce MEMES, hrál fotbal a 
nejde mu chemie. 

Denča 

Pěstuje kukuřici, chová krávy, zadřel si 
čtyřkolku. 

Nikola 

Má rád jahody, hraje fotbal a má rád vlaky. Paťa 
Je to milovník aut a nenávidí Fortnite. Matěj 

Má ráda dějepis a nemá ráda želvy a kočky. Marian 
Je to velká výtvarnice a zbožňuje Kurta 
Cobaina. 

Pavel 

Má ráda Luboměř a je nadaná na chemii. Kája 

 

 



Závěrečné luštění a zábavu připravila Štěpánka Feglerová (8. třída) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Šťastnou cestu životem                

a krásné léto! 

 


