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ÚÚÚÚVVVVOOOODDDDNNNNÍÍÍÍKKKK    
 

Vážení čtenáři! 

Jedno z anglických úsloví praví, že nic není staršího než včerejší 
noviny. V anglickém originále to zní ještě věrohodněji. Přesto si 
troufáme říct, že události, které se přehnaly během toho necelého 
čtvrtroku od vydání posledního čísla, odsunuly drtivou většinu 
všedních starostí stranou a o jejich věrohodnosti se nedalo 
pochybovat. 

Přes Vánoce jsme se snažili připravit pro Vás další číslo školního 
magazínu plné zajímavých informací ze života naší školy, našich 
žáků, našich učitelů a vlastně tak nějak ze života celého našeho 
městečka sídlícího na pomezí Hané a Valašska. 

Již po páté jsme se rozhodli předložit Vám výsledek našeho 
tříměsíčního snažení. Život nás všech jde dál a přináší nové události 
a nové zkušenosti. Deváťáci se přepečlivě rozhodují, na kterou 
střední školu nakonec dají přihlášku, protože termín uzávěrky se 
nezadržitelně blíží. Ti, co ještě nejsou rozhodnutí, studují poslední 
příručky a pečlivě vše konzultují s rodiči i učiteli. No a my ostatní 
žijeme pololetním vysvědčením a blížícím se plesem naší „druhé 
základky“. Tak si držme pěsti, ať všechno klapne ke spokojenosti nás 
všech. 

A nezapomeňte: Nic není staršího než včerejší noviny. 

                                                        Vaše redakce  
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Naše Markétka zabodovala na „Všetulském dostavníku“ 

Dětská porta je hudební celorepublikovou soutěžní přehlídkou 
určenou pro děti a mládež. Soutěží se na úrovni oblastních kol s 
následným možným postupem do republikového finále v Praze. 
Všechna hudební vystoupení jsou zaměřena na folk a country a jim 
příbuzné hudební žánry, vítána je i vlastní tvorba. Hlavním cílem 
soutěže je umožnit začínajícím nadějím ukázat své umění veřejnosti, 
rozdávat radost, motivovat se a neposlední řadě i poměřit se nejen se 
svými vrstevníky. Holešovské volnočasové středisko TYMY pořádá 
oblastní kolo “Dětské porty“ již poněkolikáté pod názvem „Všetulské 
dostavník“.  

Naše žákyně z 8.A Markéta Mikešková úspěšně hájila v sobotu               
10. listopadu ve společenské místnosti TYMYčka barvy 2. ZŠ 
Holešov a obsadila krásné třetí místo. Markétce opět děkujeme za 
skvělou reprezentaci naší školy. 
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Zlínský vorvaň 2012 

Ve středu 14. listopadu se žáci naší školy zúčastnili soutěže v 
netradičních disciplínách - nazvané Zlínský vorvaň. 

 

Motto této soutěže zní: „Vorvaň není v našich končinách zvířetem 
příliš obvyklým, ale jako symbol naší soutěže je více než vhodný. 
Vorvaň patří do řádu velryb, které se ve volné přírodě pohybují v 
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mnohačlenných hejnech. Není to tedy v žádném případě tvor 
samotářský. Navíc se u něj projevuje silné sociální cítění.  
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Mezi lovci velryb koluje mnoho historek o tom, jak se ve chvílích 
ohrožení jejich oběti pokoušely jedna druhé pomoci. Zejména 
vorvani často místo snahy o útěk pomáhali harpunovaným kusům 
udržet se nad hladinou a snažili se je zachránit i za cenu vlastního 
života. Není nic neobvyklého, když vůdce stáda obětuje sám sebe, 
aby ostatní mohli uniknout. Vorvaň se tak stal ideálním maskotem 
celého soutěžního klání, protože by nám všem mohl být pro své 
vlastnosti vzorem.“ 

Zástupci Holešova se zúčastnili XV. zasedání NPDM 

Ve dnech 16. – 19. listopadu se naše Bára Šeďová zúčastnila 
výročního XV. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v 
Praze. Ubytováni byli v hotelu Fusio, což je velice originální a 
luxusní hotel.  

 

Tohoto zasedání se společně s holešovskými představiteli Parlamentu 
dětí a mládeže zúčastnila další padesátka mladých lidí z celé České 
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republiky. Bára spolu s Adélou Kopečnou zastupovala nejen PDM 
Holešov, ale také KPDM Zlín. Pro všechny zúčastněné byl připraven 
velmi zajímavý a pestrý program. Někteří se dokonce odebrali do 
televize ČT1, kde se zúčastnili natáčení Zpráviček. Teenageři se 
mimo jiné dozvěděli o volebních systémech v České republice, Velké 
Británii, Japonsku a USA, zahráli si hru Konexion, ve které si 
vytvořili vlastní stát, zvolili prezidenta a přijali zákony. Poslední den 
proběhla beseda s některými kandidáty na prezidenta ČR. Besedy se 
zúčastnili Jana Bobošíková, Vladimír Dlouhý, Jiří Dienstbier a 
Přemysl Sobotka. XV. Zasedání NPDM vyvrcholilo v pondělí 
společným jednáním v poslanecké sněmovně. 

V Praze zástupci dětského parlamentu prožili krásné čtyři dny, v 
rámci kterých poznali spoustu nových lidí a dozvěděli se hodně 
zajímavých věcí.  

Proběhlo druhé kolo projektu Holešovské děti v pohybu 

Podruhé v letošním školním roce se setkali předškoláci a prvňáčci při 
pravidelném cvičení.  
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V úterý 20. listopadu proběhlo v tělocvičně naší 2. Základní školy 
další setkání dětí, které mají radost z pohybu. Prvňáčci z naší školy a 
předškoláci z Mateřské školy Grohova a Mateřské školy Masarykova 
Holešov se společně rozhýbali při zdolávání překážkové dráhy, 
cvičení na žíněnkách a dalších aktivitách. První kolo pohybového 
programu bude uzavřeno cvičením dětí z 1. třídy 1. Základní školy 
Holešov. Po realizaci tohoto kola bude do projektu zapojeno více než 
tisíc holešovských dětí v průběhu posledních čtyř let.  

Sláva nazdar výletu, nevybuchli jsme, už jsme tu!!! 

V rámci výuky fyziky se naše školička po delší odmlce vypravila na 
poučnou exkurzi do vodní přečerpávací elektrárny Dalešice a jaderné 
elektrárny Dukovany.  

 

Stalo se tak v úterý 20. listopadu a akce se zúčastnili zájemci z 
celého druhého stupně. Jako první jsme navštívili vodní elektrárnu 
Dalešice, kde jsme měli možnost vidět vodní turbínu a prohlédli si 
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vnitřní část elektrárny za odborného výkladu pracovnice 
informačního centra. Zhlédli jsme rovněž film o tomto vodním díle. 
Byli jsme i v části přehradní hráze, kde vedly obrovské roury, 
kterými přitékala voda z přehrady k turbíně. Součástí obou návštěv 
jsou především videoprojekce z historie obou staveb, jejich 
parametry a hlavně princip fungování celého zařízení. 

 

Nejinak tomu bylo i v Dukovanech.  
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V jaderné elektrárně jsme viděli model jaderného reaktoru 
vyrobeného ve skutečné velikosti a byly nám v něm předvedeny 
technologické procesy probíhající uvnitř reaktoru. Například 
vysunutí a zasunutí palivových tyčí pro zvýšení a snížení výkonu 
reaktoru. Tato exkurze žákům určitě přinesla mnoho zajímavých 
informací, vědomostí a zkušeností do dalšího studia. A co my víme, 
třeba někdo z účastněných se právě během exkurze rozhodl studovat 
jadernou fyziku na ČVUT v Praze. 

Kouzlo předvánoční atmosféry 

Ještě než jsme sfoukli první svíčku na adventním věnci, pustili jsme 
se ve všech třídách do vánočního tvoření. V rámci kreativních dílen 
jsme jak ve výuce výtvarné výchovy, tak i ve školní družině a 
školním klubu vyráběli adventní věnce, vánoční svícny, originální 
druhy novoročenek a různé typy vánočních ozdob. 

 



11 

 

 

 

Adventní tvoření u našich páťáků 

V úterý 27. listopadu si žáci V. A vyzkoušeli pod vedením paní 
učitelky Sedlářové v rámci kreativní dílny tvoření adventních 
dekorací. Během tříhodinového projektu se seznámili s významem 
slova ADVENT, se zvyky a tradicemi. Výstupem byla samotná 
tvorba svícnů a adventních věnců. Děti byly s výsledkem své práce 
nadmíru spokojeni. 
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O zvycích na Valašsku a Hané 

Poslední listopadové úterý navštívila 1. - 4. třída volnočasové 
středisko TYMY! D ěti si poslechly výklad babiček v krojích o 
zvycích na Valašsku a Hané. Ochutnaly pravý valašský frgál, 
hanácký koláček a domácí perník. Vyrobily si andělíčka z papíru, 
napsaly Ježíškovi a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o 
životě v našem kraji. 
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Středa ve znamení mikulášské nadílky 

Mik, mik, Mikuláš, přišel s čertem na koláč. Čerte, čerte chlupatý, 
nechej pytel za vraty. I těmito básničkami přivítaly děti z mateřinky 
na Grohově ulici naše deváťáky. Tradičně rok co rok nejstarší žáci 2. 
ZŠ Holešov nosí výslužku malým předškolákům.  

Tentokrát přišel Mikuláš se svou družinou a samozřejmě nadílkou, 
kterou žáci vyrobili během výtvarné a pracovní výchovy, do školky 
ve středu 5. prosince. 
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Ale nebojte, deváťáci nedělali radost jenom předškolákům. Mysleli i 
na své mladší spolužáky. Než se totiž vypravili do mateřinky, tak 
poctivě obešli všechny třídy naší školy a po zásluze nadělovali - 
někomu čertovské kázání, jinému andělskou odměnu. 

Zápolení o Pohár starosty 

… aneb sportem ke zdraví. Díky obětavým sportovcům z řad 
představitelů našeho města není o různá sportovní klání a zápolení v 
Holešově nouze. Potvrzuje to i několik turnajů, kterých se mají 
možnost žáci pod vedením svých učitelů účastnit. První prosincový 
pátek proběhl ve třech holešovských tělocvičnách (Gymnázium L. 
Jaroše Holešov, 1. ZŠ Holešov a 3. ZŠ Holešov) turnaj pod záštitou 
starosty města Pavla Svobody. Žáci druhého stupně základních škol a 
příslušných ročníků víceletého gymnázia poměřili své schopnosti ve 
volejbale hochů, kopané dívek a při kondičních testech. V průběhu 
celého sportovního dne byly k vidění pohledné zápasy a sportovní 
zápolení, které si nenechalo ujít mnoho diváků. 
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Hasík – preventivně výchovná činnost v oblasti požární 
ochrany 

Cíle této aktivity jsou zaměřeny zejména na oblasti problematiky 
prevence návykového chování a užívání návykových látek, prevence 
společensko nežádoucí jevů a dalších forem rizikového chování, 
preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva, problematiku zdravého životního stylu a problematiku 
environmentálního vzdělávání a ochrany životního prostředí. 
A tak i k nám do školy čas od času přijdou dva páni hasiči a 
vykládají žákům záživnou formou o tom, jak se chovat a jak se 
nechovat v rizikových situacích. Poslední akce „Hasík“ proběhla v 
pátek 7. prosince a zúčastnil se jí 2. a 6. ročník. 

 

1. místo v soutěži mladých odborníků 

Ve středu 12. prosince proběhla na SŠ – COPT Kroměříž regionální 
soutěž mladých odborníků „Ukaž, co umíš“. Naši školu 
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reprezentovali žáci Petr Bezděčík a Adrian Mareček z 9. A. Obzvlášť 
výborně si vedl Petr Bezděčík, který v kategorii nejlepší 
automechanik získal 1. místo.  

Petru i Adrianovi děkujeme za reprezentaci naší školy a vítězi 
blahopřejeme. 

Adventní výrobky našich dětí na výstavišti Floria 
Krom ěříž 

Akce “Pohoda vánoc” ve dnech 8. - 9. prosince se organizátorům 
podařila, protože byla určena skutečně pro všechny, nejen po rodiny 
s dětmi. Naši žáci přispěli také svými vánočními dekoracemi, 
adventními věnci a vánočními přáníčky. Stačí nakouknout a uvidíte, 
jak jsme šikovní… 

 

Hedvábí – v zimě hřeje, v létě chladí 

Ručně vyráběné drobnosti pro potěchu duše – to jsou hedvábné 
doplňky. V rámci předvánoční kreativní dílny jsme ve výtvarné 
výchově s naší 9. A zkusili výtvarnou techniku netradiční, nicméně o 
to zajímavější – dekorovali jsme hedvábné šátky a šály. Vyzkoušeli 
jsme dvě techniky – konturovací a solnou. 

Na fotografii se podívejte, kterak se nám dařilo. 
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Vánoce, Vánoce přicházejí 

Vánoc jsme se nemohli dočkat, to je zcela pochopitelné. A tak jsme 
se adventní čas zpříjemňovali výrobou přáníček, dárečků, vánočních 
oken a jiných vánočních dekorací. Postupů na výrobu originálních 
přáníček je nepřeberné množství a i my na 2. ZŠ Holešov jsme 
popustili uzdu fantazii. Podívejte se, nakolik jsme byli kreativní.  
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Vánoční koledování v mateřince Masarykova 

14. prosince jsme šli pozdravit básničkou a písničkou naše malé 
kamarády ze školky.  
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Paní učitelky si na děti vzpomněly, jen se divily, že tolik vyrostly! 

Andílci z Grohovky zakoledovali 

Poslední předvánoční středu jsme měli u nás ve škole návštěvu z 
nejmilejších. Vystoupením plným koled a vánočních písní dokonale 
navodili malí předškoláci z MŠ Radost na Grohově ulici příjemnou 
předvánoční atmosféru i u nás ve škole.  
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Malí koledníci předvedli svůj um u svých kamarádů v první třídě a 
potěšili i naše nestarší žáky spolu s paní učitelkou Košatovou. 
Nejenže jsme byli potěšeni vánočními koledami, ale dostali jsme i 
keramické rybičky a ovečky jako milou upomínku k Vánocům. 
Posláním pásma koled, hudby, básniček je navodění duchovního 
naladění na nadcházející svátky, odpoutání se od shonu, starostí a 
připomínkou zaniklého koledování. To malí školkáčci splnili na sto 
procent. 

 

„Druhá základka“ otev řela své brány veřejnosti v 
listopadu 

Dny otevřených dveří nabízejí návštěvníkům možnost prohlédnout si 
zblízka fungování a interiéry těch institucí a zajímavých prostor, 
které jsou po většinu roku návštěvníkům nepřístupné. My jsme tuto 
akci uspořádali v úterý 13. listopadu. I tentokrát mohli návštěvníci 
nahlédnout do výuky všech našich ročníků. Přišli bývalí absolventi, 
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rodiče našich dětí i ti, kteří plánují, že k nám ke školní docházce 
nastoupí. Spleť návštěvníků byla vskutku různorodá a tak to má být. 

Naše škola se vyznačuje rodinnou atmosférou a individuálním 
přístupem k žákům, které může dětem dopřát pouze malá škola, kde 
se všichni navzájem dobře znají. Každý ročník je zastoupen právě jen 
jednou třídou a tím je vyloučena anonymita velkých škol. Doufáme, 
že to z návštěvy při dnu otevřených dveří bylo aspoň trochu znát. 

I zvířátka si zaslouží Vánoce 

Naši třeťáci pod vedením paní učitelky Jandové v předvánočním čase 
myslí na zvířátka. Domluvili se a každý z domu něco málo donesl. 
No a pak navštívili Zverimex paní Doleželové u minigolfu. Ale ani 
naši školáci z obchůdku plného zvířátek neodcházeli s prázdnou. 
Každý si vysloužil kelímek popkornu. 
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Žákyně naší školy si vyzpívala zlato 

Tradiční pěveckou soutěž Kostelecký slavíček pořádala 24. října 
Základní škola Kostelec u Holešova ve spolupráci s tamním obecním 
úřadem již pojedenácté. Rok co rok mladé talenty soutěží v sólovém 
zpěvu s doprovodem buď vlastním, učitele, rodiče či kamaráda nebo 
s instrumentální nahrávkou na MC či CD.  
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Naši školu reprezentovaly čtyři šikovné zpěvačky - Alžběta 
Chudárková a Eliška Dorazínová z 6.A, Markéta Mikešková z 8.A a 
konečně Martina Zapletalová z 9.A. Zatímco loni byla Marťa ještě 
stříbrná, letos si z Kostelce odvážela vavříny zlaté. Na „bedně“ se 
umístily i dívčiny z 6.A – obě shodně vyzpívaly ve své věkové 
kategorii stříbro.  

  

Poděkování za skvělou reprezentaci patří všem čtyřem talentovaným 
děvčatům a samozřejmě paní učitelce Jitce Nedbalové, která dívky na 
soutěž pomohla připravit. 

Našim talentovaným dívkám přejeme hodně štěstí v jejich pěvecké 
činnosti a pevně věříme, že jim to takto skvěle bude zpívat i nadále. 

Banana Vox vystoupil s Fleretem a s nimi i naše Kačka 

  
Ve středu 12. Prosince uspořádal holešovský dětský pěvecký sbor 
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Banana Vox vánoční koncert spolu s populární moravskou kapelou 
Fleret. A protože je již několikaletou členkou sboru i žákyně naší 6.A 
Kateřina Šimčíková, nemohli jsme si tuto událost samozřejmě nechat 
ujít. Předvánoční koncert nás příjemně naladil a vyvolal emoce 
spojené s nejkrásnějšími svátky v roce. 

Setkání se Starci na chmelu 

Půvabná studentka Hanka se na chmelové brigádě stává středem 
zájmu vychloubačného premianta Honzy a čestného a zásadového, 
byť poněkud svéráznějšího Filipa. Že vám to něco připomíná?  

 
No ano, jde o slavný muzikál „Starci na chmelu“ ze čtyřiašedesátého 
roku. Hvozdenští ochotníci tento muzikál nastudovali v režii Jana 
Nejedlého a my, což čítá celý druhý stupeň naší školy, jsme měli 
možnost toto představení shlédnout ve čtvrtek 10. ledna v Městském 
divadle Zlín. 

Starci na chmelu byli prvním a nejznámějším českým filmovým 
muzikálem. Film se stal brzy velmi populárním a písničky autorů 
Jiřího Bažanta, Vlastimila Hály a Jiřího Maláska téměř zlidověly. 
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Fyzikální zákonitosti je třeba ověřit v praxi 

Hned první povánoční pátek naši nejmladší z řad druhého stupně 
prováděli laboratorní cvičení sledující magnetické vlastnosti látek. 
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Při práci byli pozorní, pečliví a plnili pokyny učitele velmi 
svědomitě. Všichni šesťáci zasluhují obrovskou pochvalu a pro 
pobavení jsme vám naservírovali dvě fotky. 

V 6. ročníku konečně nadchází čas pořádného laborování a vy oceňte 
snahu naší 6.A při jejich premiéře.  

 

Péťa koledoval pro potřebné 

Holešovská charita pořádá rok co rok Tříkrálovou sbírku. Letos se v
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Holešově a okolních obcích konala první lednovou sobotu. Více než 
sto koledníků vyrazilo do ulic. Mezi nimi byl i Péťa Chvátal z 3.A.  

  
Výtěžek z akce jde do rukou potřebným. 

Jirka Štopl válí 

V kvalitně obsazeném turnaji ročníku narození 2004 si holešovští 
fotbalisté odnesli cenné vítezství. Turnaj tentokrát pořádal a TJ 
Prusinovice ve sportovní hale 1. ZŠ Holešov druhou lednovou neděli. 
Holešovská mladší přípravka si kromě zlatých medailí odnesla i 
pohár pro nejlepšího hráče turnaje - tím se opět stal Jiří Štopl. Jirka 
Štopl z 3.A válí ve všech zápasech a s železnou pravidelností sbírá 
ocenění za svůj fotbalový um. 

  

30 

 

Deváťáci uspěli ve výtvarné soutěži 

Společenský večer s vyhlášením výsledků republikového finále 
soutěže Sedmikvítek v oblasti výtvarné byl pro barvy 2. ZŠ úspěšný. 
V nejstarší kategorii se na krásné třetí příčce umístil Patrik Javora z 
9.A. Nikol Fridrichová z téže třídy byla dokonce ještě o příčku 
úspěšnější. Z prací z celé České republiky vystoupala na stupeň 
stříbrný. 
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Třešničkou na dortu společenského večera pořádaného SVČ TyMy 
byla jednoznačně vernisáž výtvarných prací všech úspěšných 
účastníku této soutěže. Takže pokud máte možnost, určitě si 
nenechejte tuto výstavu ujít. Ve sklepních prostorech všetulského 
volnočasového střediska budou krásné obrázky veřejnosti k dispozici 
až do konce ledna. 

 

 

Jak ten čas letí… 

Předáním pololetního vysvědčení se školní rok za pár dní přehoupne 
do své druhé poloviny a žáci i učitelé se po krátkém odpočinku hned 
v pondělí 4. února pustí do plnění svých každodenních povinností, 
které na ně čekají ve 2. pololetí. A nebudou to věru povinnosti malé. 
Přijímací zkoušky na střední školy, zápisy nových žáků, závěrečná 
vysvědčení… Prostě vše, co patří k úspěšnému dovršení celoroční 
školní práce. 

32 

 

Brána jazykům otevřená 

Tak nám zabili Ferdinanda, ehm, tak jsme začali chodit do němčiny. 
Lépe řečeno, k povinnému jazyku anglickému začaly studovat 
evropský jazyk „number one“ dvě třídy naší školy – 6.A a 9.A. 
Umění cizích jazyků je věc důležitá a dnes ještě víc, než v dobách 
minulých. Jsou to právě cizí jazyky, které všude otvírají dveře. 
Zejména angličtina, němčina, francouzština a ruština jsou v tomto 
ohledu značně inkriminované. Pokud člověk neovládá dnes již 
k naprosto samozřejmé angličtině některý z dalších jazyků, tak je na 
trhu práce velmi diskriminovaný. 

Co vy a cizí jazyky? Jak jste na tom? Zamyslete se! 

Kdo není interaktivní, jako kdyby nežil! 

2. ZŠ Holešov se zapojila před téměř dvěma lety do projektu velkého 
rozsahu, jehož cílem je přispět ke koordinovanému a systémovému 
vytváření výukových hodin hlavních předmětů výuky v rámci silné 
sítě všech základních škol. Využívání interaktivních metod již dnes 
patří k nezbytným formám výuky. Nejinak je tomu i na naší škole.  

Dalším cílem tohoto projektu bylo vytvořit rozsáhlou volně 
přístupnou databázi výukových interaktivních hodin hlavních 
předmětů základních škol. I my tuto volně přístupnou databázi 
vytvořených digitálních výukových materiálů s chutí využíváme 
napříč všemi předměty. V dnešní době si výuku bez interaktivních 
tabulí již nedokážeme představit. 

Interaktivita – pojem, který se dnes skloňuje snad ve všech pádech. 
Interaktivní výuka, interaktivní tabule, interaktivní učebnice. .. Dalo 
by se říci, že kdo je interaktivní, je „in“ a to my jsme! 
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AAAANNNNKKKKEEEETTTTYYYY    
Anketa nabízí pohled na to, jaký má kdo názor, nebo umožňuje získat 
určitou představu o problému, kterým se zabýváme. Jaká témata a 
jaké zpracování nabízejí svým čtenářům školní časopisy? Pojďme se 
na některé z nich blíže podívat. 

Velká část dnešní mládeže si dnes již bez facebooku „nedovede 
představit život“. A o počítačích ani nemluvě. Současný teenager si 
život bez svého notebooku nedokáže absolutně představit a rodiče 
řeší neustále otázky, jak dlouho dítě u počítače nechat! Zajímalo nás 
tedy, kolik času na facebooku a pc tráví naši spolužáci z druhého 
stupně. 

Kolik času denně trávíš na facebooku? 

Barbara Šeďová, 9.A: „Tak dvě hoďky denně. Ale teď mne napadá, 
že vlastně pořád, protože jsem neustále na mobilu a v něm mám 
facebook.“ 

Veronika Viznerová, 9.A: „Skoro tam nechodím.“ 

Lenka Jánská, učitelka anglického jazyka: „Dvakrát týdně – jen se 
podívám, abych se dozvěděla nové věci.“ 

Miriam Pavelcová, 9.A: „Obvykle pět a více hodin.“ 

Jakub Chmelař, 7.A: „Tak čtvrthodinku denně. Podívám se na nové 
informace a mizím.“ 

Martin Dubický, 9.A:  „Jsem připojen nepřetržitě. Jak ráno rozlepím 
oči, až než je večer zavřu. Takže tak nějak.“ 
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Michal Hor ňáček, 7.A: „V podstatě celý večer – tak asi tři hodiny 
vždycky.“ 

Rosťa Servus, 6.A: „Tak asi pět hodin denně.“ 

Alžběta Chudárková, 6.A: „Ani minutu.“ 

Kateřina Bartošková, 6.A: „Vůbec. Je to ztráta času.“  

Daniel Kováč, 6.A: „Já facebook nemám, takže tam vůbec 
nechodím.“ 

Aleš Macháček, 8.A: „Málo.“ 

Radim Šarman, 8.A: „Skoro vůbec.“ 

Marta Galasovská, 8.A: Dvě až tři hodiny denně.“ 

Markéta Mikešková, 8.A: „Dvě a půl hodiny.“ 

David Konečný, 8.A: „Tak pět minut.“ 

Dominik Dorazín, 8.A: „Čtvrt hodiny.“ 

Patrik Javora, 9.A: „Maximálně minutu.“ 

Tomáš Beránek, 9.A: „Jsem připojen imrvére!!!“ 

Marie Smetanová, 9.A: „Na facebook nechodím, protože je to ztráta 
času.“ 

Radka Manišová, 9.A: „Tři čtyři hodiny.“ 

Vladimír Vrbecký, 9.A:  „Maximálně deset minut. Když tam někdo 
je, tak si písnem na chat.“ 

Adrian Mare ček, 9.A: „Skoro furt, protože tam mám vytvořené 
herní stránky.“ 
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Máme téměř polovinu školního roku za sebou, tak nás napadlo 
prozkoumat, jak se našim spolužákům letos líbí ve škole. I když, teď 
nás tak napadá řečnická otázka, budou mít skutečně všichni odvahu 
odpovědět pravdivě? 

Jak se ti líbí letos ve škole?  

Lucka Hlobilová, 9.A: „Fakt cool ☺ . Líbí se mi, je tu sranda!“ 

Barbara Šeďová, 9.A: „Úplně moc, hrozně si to ten poslední rok 
užívám.“ 

Miriam Pavelcová, 9.A: „Luxusně – to je samozřejmě ironie.“ 

Lenka Jánská, učitelka anglického jazyka: „Letos je to klidnější, 
protože nejsem třídní učitel.“ 

Adéla Možíšová, 9.A: „Nestěžuji si, mohlo by to být vždycky 
horší.“ 

Kateřina Bartošková, 6.A: „Na druhém stupni je to super! A 
konečně máme fyziku!“ 

Žaneta Solařová, 6.A: „Na druhém stupni je to daleko lepší než na 
prvním, takže se mi líbí strašně moc.“ 

Veronika Bardodějová, 6.A: „Super! Dobrý! Senza!“ 

Diana Mariánková, 7.A: „Letos je to bezva. Je to lepší než loni.“ 

Lili Nedbalová, 6.A: „Mně se teda líbí.“ 

Vojt ěch Winkler, 2.A:  „Mně se líbí. Hlavně družina je super! Rád 
chodím do stolního tenisu a výtvarky.“ 

Marika Trn čáková, 1.A: „Mně se ve škole líbí, protože máme 
hodnou paní učitelku.“ 
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Roman Hudeček, 1.A: „Já jsem ve škole rád. Je to lepší než ve 
školce.“ 

Jakub Batoušek, 2.A: „Jó, super!!!“ 

Sabina Podolová, 6.A: „Bez učení by to bylo ještě lepší.“ 

Alexandra Šatalin, 3.A: „Kdyby nebylo tolik učení, tak by to bylo 
bezva.“ 

Simona Nykodýmová, 3.A: „Mně se celkem líbí.“ 

Aleš Macháček, 8.A: „Hrůza a děs.“ 

Radim Šarman, 8.A: „Průměrně.“ 

Marta Galasovská, 8.A: „Tak normálka.“ 

Markéta Mikešková, 8.A: „Tak jako každý rok.“ 

David Konečný, 8.A: „Mohl by ji někdo zbořit.“ 

Dominik Dorazín, 8.A: „Hrůza a děs – tak jako každý rok.“ 

Le Do Minh Thao, 8.A: „Líbí se mi strašně moc a jsem rád, že se 
mnou učitelé ve škole vůbec vydrží.“ 

Adrian Mare ček, 9.A: „Nelíbí, protože je tady strašná nuda.“ 

Vladimír Vrbecký, 9.A:  „Máme v naší škole strašně hodné učitele, 
takže komu by se tady nelíbilo?“ 

Soňa Tomčíková, třídní učitelka 9.A: „Tak jak loni, předloni, 
předpředloni,…“ 

Pavla Krkavcová, 9.A: „Už aby byl konec.“ 

Radka Manišová, 9.A: „S Baruškou Šeďovou úplně suprově.“ 
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Petr Bezděčík, 9.A: „Dobrý.“ 

Terezie Kadlubcová, 9.A: „Jak kdy.“ 

Patrik Javora, 9.A: „Tak jako třetímu v republice, druhý předseda 
strany lihové.“ 

Kristýna Svobodová, 9.A: „Nelíbí, ale musím to vydržet ještě půl 
roku.“ 

Marie Smetanová, 9.A: „Ale jo, ujde to. A za půl roku máme 
padlaaaa!!!“ 

Petr Pokorný, učitel informatiky:  „Líbí, stejně si nic nenastěžuju.“ 

Michal Ml čák, 6.A: „Nelíbí. Akorát v informatice se mi vždycky 
líbí.“ 

Josef Macek, 6.A: „Doma je to lepší.“ 

Nela Kadlubcová, 2.A: „Až na to ranní vstávání bezva.“ 
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VVVVTTTTIIIIPPPPYYYY    OOOO    ŠŠŠŠKKKKOOOOLLLLEEEE    
Ptá se učitel: "O zahrady pečují zahradníci... A o sady?" "Sadisté."  

Učitel se ptá: "Co to jsou pražené mandle?" 
Karlík na to:  "To je nemoc z povolání u požárníků." 

"Pane učiteli, jaký je váš názor na studentky, které si malují oči?" 
Ale vcelku kladný. Vůbec nebrečí, když dostanou špatnou známku." 

"Honzíku, ukaž nám, jaké máš vysvědčení." 
"Až později, tati, já ho půjčil Mirkovi, on chtěl postrašit své rodiče." 

Jaký je rozdíl mezi školou a blázincem? 
V blázinci je alespoň personál normální. 

V hodině němčiny: 
"Tak jak se řekne pán bůh?" 
"A jak to mám, hergot, vědět?" 

V hodině přírodopisu povídá profesor: 
"Nehulákejte tam vzadu, ať nevzbudíte ostatní!" 

V hodině chemie: 
"Co jsou to uhlohydráty?" 
"No, to jsou prosím takové hydráty, které se vyrábějí z uhlí." 

Pepíček sedí na zkoušce proti učiteli a učitel se ho ptá: "Když dva 
lidé spolu hovoří a jeden z nich je hlupák, co se stane?". "Ten druhý 
neudělá zkoušku." 

Učitel k žákovi: "Kde leží Afrika ?" 
"Na mapě..." 
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PPPPOOOOZZZZNNNNÁÁÁÁMMMMKKKKYYYY 
Poznámka: Neustále lítá po třídě a posedává na oknech a lavicích. 
Odpověď otce: Tomu nevěřím. Holub. 
 
Tváří se inteligentně, ale je úplně blbej. 
 
Na položenou otázku neodpověděl a dostal záchvat smíchu. 
 
Skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj diplom. 
 
Přinesl do hodiny prášek na pečení a předstíral prodej drog. 
 
Přinesl do školy jed na krysy s úmyslem vyzkoušet jej na učiteli. 
 
Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu. 

Při měření ve fyzice používá vlastní měřicí přístroj a prohlašuje, že 
školní voltmetry nestojí za nic. 
 
Snažil se odemknout zamčené dveře, když byl přistižen, vymlouval 
se na to, že ho zajímají tajné chodby. 
 
Dává pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, 
tak nedává pozor. 
 
Napovídá nepovoleným způsobem. 
 
Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu. 
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ŠŠŠŠkkkkoooollllnnnníííí    zzzzpppprrrraaaavvvvooooddddaaaajjjj                                            
2222....    ZZZZŠŠŠŠ    HHHHoooolllleeeeššššoooovvvv 

 

 

 

Naše motto:Naše motto:Naše motto:Naše motto:    „Učíme se po celý život. Až na školní léta.“ 

    

RedakRedakRedakRedakčnnnníííí    ttttýýýým:m:m:m:    Letos tak nějak celá škola ☺ 

   


