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Úvod 
Je tu další číslo Kameňáčku a tentokrát o naší 9. třídě, která 

nás letos opustí. Prozradíme Vám, co 9. třída zažila, co ji potkalo 
a co se v naší partě přihodilo. Najdete v čísle naše slohové 

výtvory, fotky, budoucí studia, odpovědi a plno dalších 
zajímavých a veselých slohových výtvorů. 

Doufáme, že se Vám naše poslední výtvory budou líbit a že 
Kameňáček nezanikne a bude v dalších letech vesele 

pokračovat. 

Přejeme Vám plno dalších úspěchů v budoucích letech a 
doufáme, že příští rok budete dále číst Kameňáček.  

Autoři: Zajíčková M., Jelínková M., 9. r. 
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Loučení 
 

 
 

  Po devíti strávených letech se již s vámi bohužel 
musíme rozloučit. Hlavně bychom se chtěli rozloučit s těmi, 
kteří nás měli po tuhle dobu na starosti. 

  Milí učitelé… I když jste nám to někdy písemkami 
pořádně zavařili, tak i přesto Vám chceme poděkovat za to, 
co jste nás naučili a jak jste nás připravili na další důležitý 
krok našeho života. 

Když jsme chtěli, tak jste nám vyhověli a dokázali jste s 
námi vyjít i přes naše někdy nevhodné chování. Dále 
bychom chtěli poděkovat za čas, který jsme si s vámi užili.  

Jste parta učitelů, na kterou se jen tak nezapomíná. 
  Často nás rozesmávaly vaše nechtěné hlášky a přeřeky. 
Byly to krásné, i když někdy krušné prožité hodiny, dny, 
měsíce a roky, na které budeme vzpomínat s úsměvem a za 
pár let se jim třeba i zasmějeme. A tímto Vám devítka 
děkuje za všechno! 
 

PS: Dokázali jste to s námi – gratulujeme! 
 

Autor: Petrová Z., 9. r.  
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Básnička na konec roku 
 2012/2013 

Už se nám to pomalu chýlí k závěru, 

 když si to všechno dáme do takzvaného poměru. 

 Od prvního vstupu do školy uběhlo už devět let 

 a tahle škola nám dala základy a rady na tenhle dnešní svět. 

 Někteří učitelé se s námi domlouvali, někteří nám dávali testy, jak chtěli, 

 ale i přesto co se dělo, jsme k Vám stále nějakou tu úctu měli. 

 Těch devět krásných let uteklo jako voda 

 a některého ztraceného času je velikánská škoda. 

 Někteří do naší třídy nastoupili až v pozdějším čase, 

 a až poté naše třída dozrála k nečekané kráse. 

 Kráse – v které myslím náš celkový počet žáků v jedné učební místnosti 

 a každý mi potvrdí, že naše třída je složená ze samých dobráků od kosti. 

 I když se skládáme z 11 holek a 4 kluků, 

 tak i přesto jsme parta plná teenagerovských cvoků. 

 Prožili jsme spolu naše dětské a dospívající roky, 

 teď však brzy rozejdou se naše kroky. 

 A i přes všechno to společné štvaní 

 nás každého společný odchod aspoň trochu zraní. 

 Odchod bude pro každého z nás změna velká, 

 uvidíme, jak to bude brát naše paní učitelka. 

 Teď už jen stačí poslední vysvědčení získat 

 a stejně se mi po Vás, třído, bude asi stýskat. 

 Hlavně to spolu musíme do konce dotáhnout – tady a teď, 

 vždyť naše úplné rozdělení drží pouhá časová zeď… 

 Tak přestaňte, zpomalte čas – dost! 

 Však za pár dnů bude pro nás základní škola pouhá minulost. 

 Tak tady bych skončila – jen stačí říct na konec této básně, 

 moje bláznivá třído, měj se navždy krásně!!!  

Autor: Petrová Z., 9. r.  
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Naši povahu a vlastnosti nejlépe poznáte v praxi, proto 
jsme na své spolužáky připravili pár prověřujících otázek. 
Odpovědi na tyto otázky Vám naši třídu přiblíží nejlépe. 
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  V čem obvykle spíš? Jaké je tvé oblíbené jídlo 
v jídelně? 

1 Tereza Burgerová V králičím oblečku z barbie 
shopu. :D 

Špekový knedlíky. 

2 Iva Císlerová V posteli. Knedlíky plněný uzeným 
masem. 
 

3 Karolína Kardošová Ve spodním prádle. Přírodní řízek se sýrem. 
4 Adam Šubjak V kraťasech. Špagety. 
5 Viktor Kotalík V triku a trenýrkách. Těstoviny se sýrovou 

omáčkou 
6 Petra Kohoutová V pyžamu. 

 
Moravský vrabec se 
špenátem. 
 

7 Martina Zajíčková V pyžámku. :D 
 

Plněný knedlíky. 
 

8 Zuzana Petrová Obvykle v pýýžu. 
 

Lívance, asi  
 

9 Petr Kucharčík V tom, v čem se vzbudím.  
 

Knedlíky plněné uzeným 
masem bez zelí. 
 

10 Alena Kostečková  Spím nahá. :D Jahodové knedlíky. 
11 Eliška Mrázová V postýlce. :D Jahodami polévané kynuté 

knedlíky. :D 
12 Veronika Šimčíková Obvykle spím ve vytahaném 

tričku, protože mě nic 
neškrtí, nekouše a jsem 
v tom uvolněna. Někdy 
bohužel i nahá.:D :D 

Fůů, mé oblíbené jídlo? :D Ty 
jo, skoro všechno odnáším 
polonakousnuté, vždy se v 
tom jen porýpu, okoštuji a 
odnesu. :D 

13 Jana Buštová V posteli. Knedlíky s uzeným. 
14 Daniel Žáček V trenýrkách. Těstoviny se sýrovou 

omáčkou. 
15 Michaela Jelínková V tílku a šortkách. :P Plněný knedlíky uzeným 

masem. 
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  Co bys dělal/a, kdybys 
měl/a poslední  1h života? 

1věc kterou, děláš, když 
se nudíš o hodině? 

1 Tereza Bürgerová Šla bych do baru si užít 
Project X. :D 

Spím a otravuju sousedku. 

2 Iva Císlerová Šla bych nakupovat se svou 
rodinou.  
 

Zlepšuju své výtvarné 
dovednosti. 

3 Karolína Kardošová Řekla věty, které jsem se kdy 
bála říct. Rozloučila se 
s lidmi, kteří při mně celou 
dobu stáli. A při tom všem 
bych dělala to, co dělám 
nejraději. Jim!!! 

Dělám, že poslouchám, 
přitom neposlouchám a hraji 
na mobilu. 

4 Adam Šubjak Šel bych do…a tam dělal… 
 

Počítám minuty. 
 

5 Viktor Kotalík Ehm…to radši nechtějte 
vědět   
 

Všechno, co se dá. 

6 Petra Kohoutová Rozloučila bych se s rodinou. 
 

Povídám si s kamarádkou. 
 

7 Martina Zajíčková Užila bych si ho na plný 
koule!! 
 

Drbu s kamarádkou nebo 
projíždím telefon. 
 

8 Zuzana Petrová Rozloučila bych se rychle 
s přáteli a byla bych doma 
s rodinou. 
 

Koukám z okna, co dělají 
sousedi na zahradě. 

9 Petr Kucharčík Sbalil kufry a hurá do 
Amsterdamu. 
 

Papám svačinu nebo 
otravuju milou sousedku. 
 

10 Alena Kostečková Byla s nejbližšími.  Telefon jede. :D 
11 Eliška Mrázová Šla bych se najíst, rozloučit 

se s rodinou a přáteli, pak 
pořádně zapařit :D a spát. :D 
:D 

Blbnu se „sousedkou“ Jájou 
 nebo znuděně 
poslouchám učitele. :) :D 

12 Veronika Šimčíková Poslední hodina života? Půl 
hodiny bych nevěřícně 
koukala do zdi. :D Potom 
další půlhodinu packala Play 
station a pořádně zahrála 
FIFU. :D 

Drbu s Márou, občas rychle 
sjedu foun, ale většinu času 
s Márou probíráme oblečení 
na učitelích.:D :D  

13 Jana Buštová Byla s rodinou a pak bych se 
nacpala jídlem, až bych 
praskla. 

Upravuju sešit a nadpisy 
v něm, a když jde do 
tuhého, kecáme s Eliškou. 

14 Daniel Žáček Udělal bych mega mejdan. Provokuju spolužačky za 
sebou. :D 

15 Michaela Jelínková Uklidila bych si pokoj a 
obejmula rodinu.  
 

Maluji na lavici nebo 
provokuji sousedku. 
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  Přezdívky učitele/hlášky S čím děláš kružnici, když 

nemáš kružítko? 
1 Tereza Bürgerová Rezatý Výfuk (Fuka). Hláška 

pí. uč.: Máme tu prase, které 
si tu pod sebe sviní. 
(Veselská) 

Udělám si kruh na papír a 
obkresluji. 

2 Iva Císlerová Kuželka – p. učitelka 
Prokýšková. 
 

Tužkou od ruky. 
 

3 Karolína Kardošová Například pan učitel Fuka - 
Fukáč, Výfuk; Dřív paní 
učitelce Koželuhové- 
Kuželka.  

Podle kelímku z výtvarky.  

4 Adam Šubjak Pan učitel Fuka - Vejfuk. :D Od ruky. 
5 Viktor Kotalík Fukar, Veslo, Sedlo Obkresluju spodek f lašky. :D 

 
6 Petra Kohoutová Kuželka - p. uč. Prokýšková 

Fudži-p. uč. Fuka 
Tužkou. 
 

7 Martina Zajíčková Třeba pan učitel Fuka – 
Fukan, paní učitelka 
Žlábková – Žlabajzna  

Obkreslím lepidlo. 
 

8 Zuzana Petrová P. u. Sedláčková -  Sedli, p. 
u. Fuka- Fudži 

Kružítkem sousedky. 
 

9 Petr Kucharčík Veselská – Veslo, 
Sedláčková – Sedlo. :D  

Buď od ruky, nebo ji 
nedělám. 
 

10 Alena Kostečková Hláška p. u. Brodcová :  
Řufněte si do rohlíku. 

S tužkou? :D 

11 Eliška Mrázová Jandová – Marci, Sedláčková 
– Sedlajda. Hláška: Úplně 
cítím, jak vypínáte. :D (p. 
Brodcová) Jestli chcete, 
můžeme si napsat tu 
písemku. (p. Fuka) 

S tužkou. 

12 Veronika Šimčíková Je mi to líto, ale jsou tajné, 
ještě by se jim to líbilo a pak 
si tak říkali mezi učitelským 
sborem. :D Hlášky učitelů? :D 
Jéé, Ty já si nepamatuji. Já 
se vždy smíchy „dusím“. :D 
Dám si na ně veliký pozor!!! 

Vždy se skrčím, aby na mě 
nebylo vidět a nenápadně si 
do sešitu šmudlám kružnici. 
:D 

13 Jana Buštová Fuka – Fudži, Jandová – 
Džandová, Sedláčková – 
Sedlajda.  
Hlášky: Tak já si myslím, že 
už zvonilo.(Fuka) Řufněte si 
do rohlíku.(p. Uč. Brodcová) 

Tužkou? 

14 Daniel Žáček Veselská - Veslo, Sedláčková 
-  Sedlo, Čunátová - Čuně, 
Žlábková - Žlab, Prokýšková - 
Kužel, Fuka - Fugi 

Nedělám kružnici. 

15 Michaela Jelínková Fukís – (p. Uč Fuka), 
„Džandová“ - (p. Uč. 
Jandová). 

Koukám k sousedce, jak 
rýsuje a pak se jí zeptám, 
jestli mi ho nepůjčí. 
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  Co děláš, když sedíš na 
WC? 

Co byste dělali, kdyby tě 
honilo růžový, divoký 
prase? 

1 Tereza Bürgerová Když, mam mobil, hraji si, 
když ho nemám, čtu si etikety 
na spreji proti mému smradu. 
:D 

Smála bych se a asi bych si 
káknula do kalhotek. :D 

2 Iva Císlerová Hraju hry na telefonu. 
 

Nevím, ale až se mi to 
stane, tak tuhle odpověď 
pravděpodobně změním. 
 

3 Karolína Kardošová Čekám, až dokončím své 
dílo. :D  
 

Nejdříve bych na něho 
začala řvát a doufat, že by 
zdrhlo. Dál jsem nad tím 
nepřemýšlela. :D  
 

4 Adam Šubjak Koukám na mobilu na seriály. 
 

Skočil bych do prvního keře. 
 

5 Viktor Kotalík Tak co asi? Vykonávám 
potřebu. 

Stál bych a doufal, že si mě 
splete se stromem. 
 

6 Petra Kohoutová Zpívám si. 
 

Snažila bych se na něco 
vylézt.  
 

7 Martina Zajíčková Koukám na telefon a hraju 
hry. :D 
 

Asi bych na něj nasedla a 
jezdila, dokud by nemělo 
barvu jako normální 
prasátko. 
 

8 Zuzana Petrová Potřebu, čtu noviny, někdy si i 
zpívám.  :D 
 

Vylezla bych někam vysoko 
a smála se mu. :D 
 

9 Petr Kucharčík Čtu si nebo vyháním mouchu. 
:D 

Udělal bych si z něj špízy. 
 

10 Alena Kostečková Dívám se na f ilm na 
notebooku. :D 

Honila bych ho taky. :D 

11 Eliška Mrázová Sedím. :D Šla bych si ho pohladit. :D 
12 Veronika Šimčíková :D Fakt COOL otázka, ta se 

povedla. Většinou hraji na 
mobilu a prohlížím obrázky 
na toaletním papíru. :D:D 

To prasátko Babe z toho 
f ilmu? :D Bych si s ním, 
povídala a ukusovala klasy 
kukuřice. :D  

13 Jana Buštová Čtu časopisy. :D Asi utíkala. :D 
14 Daniel Žáček Sedím dál. Udělal bych 3 kotrmelce. 
15 Michaela Jelínková Zpívám si písničky a počítám 

dlaždice. :D 
Smála bych se a utíkala.:) 
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  Co bys dělal, kdyby bylo 
tornádo a měl jsi auto s 1 
místem a můžeš zachránit 
1osobu a máš na výběr 
mezi starcem, kamarádem, 
co ti zachránil život a 
vysněnou ženskou/ mužem. 

Bavilo tě odpovídat na 
tyto otázky? 

1 Tereza Bürgerová Kamaráda si vyberu. On 
nezradí. 

I jo, byla to prčá. 

2 Iva Císlerová Hodně bych se rozmýšlela, 
ale nakonec bych zachránila 
kámoše, kterému bych tak 
oplatila jeho dřívějších gesto. 

Částečně. 
 

3 Karolína Kardošová Určitě kamaráda, který mi 
zachránil život.  Dlužím mu 
to.  
 

Bylo to zvláštní, ale vcelku 
ano.   
 

4 Adam Šubjak Kamarád co mi zachránil 
život. 
 

Jo. 

5 Viktor Kotalík Holka na sedadlo, kámoš do 
kufru a děda to nějak vydrží. 
 

Jo. 

6 Petra Kohoutová Vzala bych kamaráda, co mi 
zachránil život. 
 

Vcelku ano. 
 

7 Martina Zajíčková Kámoše, co by mi zachránil 
život. 
 

Ano, velice :D 
 

8 Zuzana Petrová Kamarádku, co mi zachránila 
život. 

Celkem fajn :D 

9 Petr Kucharčík Tak určitě že vysněnou holku. 
 

Lepší než drátem do oka. :D 
 

10 Alena Kostečková Kamaráda, který mi zachránil 
život. 

Jo, byla to sranda. 

11 Eliška Mrázová Kámoše, co mi zachránil 
život, vysněného chlapce a 
starce, bude velký kufr. :D :D 

Ano. (Sranda)  

12 Veronika Šimčíková Vysněného muže, přece jen 
takový už se nenajde. :D  

Bavilo, trocha humoru 
neuškodí. :P :D 

13 Jana Buštová Nemám v plánu dělat řidičák. 
;) 

Jó! :D 

14 Daniel Žáček Vysněnou holku. Ne. 
15 Michaela Jelínková Ten, kdo mi zachránil život. NE. :D 
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Charakteristika 9. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tereza Bürgerová: Střední škola o.p.s. Žižkova 
4 – Informační technologie 

Jana Buštová: Střední škola obchodní, Husova 
9 – cestovní ruch 

Iva Císlerová: Obchodní akademie Husova 1 – 
lyceum 

Míša Jelínková: Kněžskodvorská33/A – Cukrář 

Karolína Kardošová : Obchodní akademie, 
Husova 1 Č.Budějovice – lyceum 

Tato osoba ví, co znamená „Užívat si života na 
plno.“ Nebojí se riskovat, je s ní plno zábavy, 
ale když jde do tuhého, umí si získat ostatních 
názor na svou stranu. Je to milá kamarádka. 

Janička je velmi sympatická, tichá a citlivá 
osoba. Však dokáže někdy překvapit svojí 
náhlou změnou chování ze slušňačky na pěkně 
divokou holčinu. Janička nikdy nezradí, tedy se 
jí i lze někdy svěřit. 

Je velice sympatická, roztomilá, výřečná a 
velice snaživá. Když ji něco zaujme, jde si za 
tím. Svojí roztomilosti často zneužívá, jelikož 
není hned podezřelá. 

Tato osoba má srdce na správném místě, 
můžete se jí svěřit a díky své chytré hlavičce, 
Vám pomůže. Míša je velice snaživá a 
nebojácná. Také citlivá, ale nedává to moc 
najevo, aby nebyla zneužita. Je to parádní a 
správná holka. 

Kája je velice ochotná, samostatná dívka, 
kdykoliv se jí můžete svěřit. Ve skutečnosti je 
to typ živé osoby a někdy i paličatá. 
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Petra Kohoutová: Schulzetrum Gmünd, Otto – 
Göckel – Straβe 6 

Alena Kostečková:  Soukromá střední škola a 
Jazyková škola s právem na státní jazykové 
zkoušky, Jeronýmova 28/22 obchodní 
akademie 

Viktor Kotalík: Střední odborná 
elektrotechnická škola, Velešín – mechatronik 

Petr Kucharčík: Střední škola o.p.s., Žižkova 4 – 
informační technologie 

Eliška Mrázová: Střední zdravotnická škola a 
Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3 – 
zdravotnický asistent 

Péťa je organizační typ po svém taťkovi. Je 
velice výřečná a snaživá. Ve společnosti 
civilizovanějších lidí se díky svým vlastnostem 
dobře uchytí.  

Výřečná, usměvavá, upřímná, vtipná, 
naslouchající a milá holka. Zastává se vždy té 
správné strany, ale nejdříve se snaží to 
všechno vyřešit.  

Viky je náš hlavní komik, je sním velmi velká 
sranda. S ním se  člověk nenudí. Viky je 
naslouchavý a  nebojí  se projevit svůj názor. 

V naší třídě vyniká tím, že nikoho nezradí a 
není falešný. Petr je kamarádský, hodný, i když 
to napovrch nevypadá, duši má citlivou.  

 

Eliška je snaživá, pracovitá, hodná a ochotná 
holka. S Jančou vytváří nerozlučnou dvojku.  
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Zuzana Petrová: SOŠ a VOŠ cestovního ruchu, 
Senovážné náměstí 12 – hotelnictví a turismus 

Veronika Šimčíková: Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3 – 
zdravotnický asistent 

Adam Šubjak: Střední průmyslová škola strojní 
a elektrotechnická, Dukelská 13 – strojírenství 

 

Martina Zajíčková: Veterinární, mechanizační a 
zahradnická škola s právem státní jazykové 
školy, Rudolfovská 92 – veterinářství 

Daniel Žáček: Střední odborná elektorechnická 
škola, Velešín – mechatronik 

Zuzka je tichá osoba, ale má své divoké 
stránky. Velmi často v ní učitelé vidí výpomoc. 
Je to milá a hodná kamarádka. Její silnou 
stránkou je sport, na který je dosti nadaná.  

Verča je hodná, pracovitá a velice skromná. 
Vždy ráda pomůže, když je potřeba. Je to velký 
smíšek, který je neustále nemocný.  

 

Adam je „taťka“ třídy.  Je chytrý, vstřícný, 
inteligentní a kamarádský. Adam je 
zodpovědný kluk a velmi dobrý přítel. 

 

Upovídaná, drbna, vzpurná, náladová, 
cílevědomá, tvořivá, energická, výpomocná 
osoba. S Verčou vytvářejí nerozlučnou dvojku. 
 

Paličatý, vtipný, impulsivní, kamarádský, 
tvořivý, vnímavý kamarád.  Jeho hlášky na 
učitele často pobaví celou třídu. 
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Poznáte, kdo je kdo? 

 

  

1. 2. 

3. 
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Z per našich žáků 
 

Naše třída před zrcadlem 
Každá třída je taková, či maková. Co ta naše? Je naprosto originální. Tak jako každá třída má 

své rebely, vůdčí typy, komiky či baviče, chytré hlavičky, drzouny, zamlklé nevýrazné studenty, 
beznadějné snílky a ztracené osobnosti, tak rovněž naše třída se pyšní směsí nejrůznějších typů lidí a 
vlastností. Tak tomu bývá, pokud já vím, po celém světě. Konkrétně u nás ve třídě jsme schopni za 
pětiminutovou přestávku otočit celou třídu „vzhůru nohama“ tím, že se snažíme jeden druhého trefit 
křídou, popřípadě mokrou houbou, běhat po třídě a plakat smíchy. Zábavou ovšem končí příchodem 
některého z učitelů, který nás po několikáté upozorňuje. Jen co učitel či učitelka odcházejí, začne třída 
opět řádit.  

Zvoní na hodinu a některé z nás se nechtějí lenivosti postavit. Na začátku hodiny vyučující 
zapisuje do třídní knihy chybějící lidi, které nahlásí služba třídy a do zapomínacího listu zapíše 
„lajdáky“, kteří nemají pomůcky a úkoly. Vyučující oznamuje, že bude zkoušet, v tu chvíli, se všem 
ztratí úsměv na tváři a chtějí být neviditelní. Ve třídě nastane hrobové ticho, všem se tají dech. 
Samozřejmě má u nás dobrovolník přednost, nebo ten, který je vybraný vyučujícím. Zbytek třídy si 
oddychne a je zpět ve svém živlu. Po vyzkoušení žáka se učitel chystá psát na tabuli novou látku. Ve 
chvíli, když se otočí, třídou prosviští pár papírků a začne debatovat. Po chvíli děláme blbosti. Hodina 
končí zvoněním, což je jasný pokyn pro nás, že utrpení skončilo a máme opět přestávku. 

Díky bohu za to, že my jsme, podle mého názoru, kolektiv lidí, který se neskládá pouze 
z nadprůměrných inteligentů. Dovedete si představit to nadělení, kdyby byly ve třídě samé chytré 
hlavičky? Já tedy ne. Učitel by u nás byl prakticky zbytečný, my bychom mu ušetřili  peníze, protože by 
nemusel nakupovat červené propisky. Žádné křeče v rukou při opravování prověrek. Připravili bychom 
ho o ten pocit, že z něho nemáme respekt. U naší třídy by si uměl zjednat pořádek sám a vůbec by byl
tím, kdo v tuhle chvíli komu tady velí. Myslím si, že je ve třídě potřeba všech typů žáků.  A co naše 
třída? Dospívá. Všichni se měníme, jako každý, to je prostě věčný koloběh života a je to přirozené. 
Když slyším ze tříd prvních ročníků podivné pazvuky a ječení, neodpustím si poznámku: „Byli jsme 
taky takoví?“ a zároveň si uvědomím, že jsme všichni byli stejní.  

Autor: V. Šimčíková, 9. r

Přepsaly: A. Zmrhalová, K. Šerá, 8. r.
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Den učitelů 
 Bylo to úterý 2. 4. 2013, hned po Velikonočních prázdninách. Na první a druhou hodinu jsme putovali do 3. 
třídy. Měly jsme procvičit matematiku a český jazyk, ale nakonec jsme byly rády, že jsme stihly matematiku. Třeťáčci 
byli rozverní, plní energie, někteří až moc. Nejvíce mě asi pobavila odpověď na otázku: „ Kolik dní má týden?“. 
Odpověď zněla: „ Čtyři.“, ale bylo to řečeno naprosto vážně, bez jakéhokoli zamyšlení. Jinak mi 3. třída, jako celek, 
přišla pohodová, snaživá i učenlivá.  

 Na 3. a 4. hodinu nám byl přiřazen 8. ročník. Už začátek byl zajímavý, myslely jsme si, že si nás paní učitelka 
zavolá, až nám řekne nějaké informace. Po 5 minutách nám to však přišlo divné, slyšely jsme vulgární slova a jekot, 
tak tam kamarádka nakoukla a nikde žádný učitel! Potom, co jsme utišily náš výbuch smíchu, pustily jsme se do učení. 
I v osmičce jsme měly matematiku, ale byla poměrně těžká. Prvně jsme je nemohly utišit, ale dále to pokračovalo 
spíše v přátelském duchu.  

 Učitelem bych být asi nechtěla, možná jen na 1. stupni. Na 2. už nemají žádný respekt a úctu (ne k nám, ale 
k učitelům). 

Autor: Buštová J., 9. r. 

Přepsaly: Zmrhalová A., Šerá A., 8. r. 

Den učitelů 
Den učitelů – toho dne jsme se stali učiteli na pár hodin. Já jsem učil první třídu a to se učilo velice dobře. Děti 

ani moc nezlobily, byly takové, že se chtějí učit. První hodinu jsme učili češtinu. No, učili, to se tomu asi nedá říct, ale 
hráli jsme hry. Druhou hodinu jsme učili matematiku, to jsme se učil i počítat a prvňáci, už jsou hodně chytří.  

Po dvou hodinách jsem šel učit 5. třídu. Dvě hodiny byla výtvarka, takže to nebylo nic moc. Jenom jsme je 
hlídali, radil i, j inak nic. Asi nejlepším zpestřením, byl příchod učitelů ve sportovním. To na okamžik zlepšilo náladu, ale 
nakrátko. 

Pocit z učení mě nenaplňuje a nechtěl bych být učitelem. 

Autor: Šubjak A., 9. r. 

Přepsal: Kucharčík P., 9. r. 

                                                                         Den učitelů 
Dne 3. 4. 2013 jsem učila společně se Zuzkou a Míšou český jazyk a matematiku v 1. třídě. Žáci první třídy 

byli vcelku pracovitý, jen při hrách byli na Míšu drzí a část na sebe žalovali. Ani Míši zapeklitost příkladů při 
matematice jim nezabránila, aby neměli zuby vyceněný uchu k uchu. =)  

j 3. a 4. hodinu jsme učili polovinu, 8. třídy s Petrem . Vcelku jsme se neshodlli na tom,  jak učit, jelikož jsem 
podle názorů žáků neuměla nic vysvětlit, tak jsem vysvětli la učivo holkám a klukům to vysvětli l Peťa. Nějak jsme to 
nakonec však dokázali, jen mě a Peťu dokázalo učení naštvat. 

Moje úvaha, zda bych chtěla být učitel? Tak v plánu to nějak nemam. A jako druhou možnost to mám, avšak 
s tou podmínkou, že bych učila výtvarnou výchovu a matematiku. 

Autor: Kardošová K., 9. r.        
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Den učitelů 
2. 4. 2013 se konal Den učitelů, kdy měla možnost 9. třída se stát učiteli po celé 4 hodiny a učit všechny třídy. 

Já jsem učila s Terkou a Danem 4. a 6. třídu. Moc se nám to líbilo. 

Ve 4. třídě bylo plno hodných dětí a jen málokdo zlobil. Bylo fajn učit mladší děti, které nás vnímají, 
poslouchají a jsou hodní. 

V 6. třídě to šlo už trochu hůř. Učily jsme už jen já a Terka a děti neposlouchaly. Když nemají děti respekt ze 
starších, tak už to jde hůř. Nakonec jsme si ale k nim našly cestu a šlo to jako po másle. Učily jsme zeměpis a hudební 
výchovu. Děti samy četly, a pak i zpívaly. Skoro každý poslouchal. 

Upřímně bych asi učit nemohla. Je to strašně vyčerpávající práce. Nezvládla bych tolik dětí najednou. Jeden 
den mi stačil, ale klidně bych ho i za nějakou dobu zopakovala. 

Autor: Alena Kostečková, 9. r. 

Přepsala: Týna Lávičková, 8. r. 

Den učitelů    
Den učitelů se mi docela líbil, učil jsem ve 2. a 8. třidě, ale začnu popořádku. Ve druhé třídě jsou prostě 

uřvaný ďáblové, ale bylo to lepší než v té 8. třidě. Tam je to tak nic nedělat atd., bylo to dobrý, ale pro mě jenom na 
zkoušku. Kdybych byl já učitel, museli by se nejdříve zavést  tělesný  testy. V 8.třidě to učení docela šlo, ale je to teda 
s nimi peklo. Konečný můj verdikt - učitele bych nemohl dělat ani za nic. 

Autor: Kucharčík P., 9. r. 
Přepsal: Krásný J., 8. r. 

Den učitelů 
No, Den učitelů jsme měli my, žáci 9. třídy si vyzkoušeli, jaké to je, být učitelem. Hned ráno jsme přišli do třídy, 

ještě jako žáci, abychom se připravili na hodinu. Někteří z nás se převlékli do zábavných kostýmů, jako například za 
jeptišku či fotbalistku. Zvoní a všichni jsme se začali přemisťovat do tříd.     
 Já s dvěma spolužačkami, jsme šli učit do 3. třídy. Hned po vchodu do dveří mi bylo jasné, že to nebude lehká 
práce. Po chvíli úmorného učení jsme zjisti li, že půlku hodiny jsme žáky učili nesmysly.  

V páté třídě to bylo o něco lepší, měli jsme výtvarnou výchovu. Takže páťáci si malovali a my seděli a 
přemýšleli. Opravdovým učitelům opravdu nezávidím, já bych bez tělesných trestů nevydržel učit ani den. 

Autor: Kotalík V., 9. r. 

Přepsal: Kardošová K., 9. r. 
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Den učitelů 
 Na den učitelů, jsem se svými dvěma kamarády „učila“ v 1. A a v 7. třídě. První a druhou hodinu jsme byli na 
prvním stupni. Třetí a čtvrtou hodinu jsme se pokoušeli předat znalosti i starším dětem. 

 V první třídě to byla pohoda. Převážně jsme cvičili písmeno B a CH. Všechny děti se snažily a jejich výsledky 
byly chvályhodné. Také jsme si procvič ili počty do 20. V průběhu hodiny, jsme si s dětmi zahráli hru. Ještě dnes mi 
děti řeknou, paní učitelko. 

 V sedmé třídě už to bylo horší. No jo co taky čekat. S celou třídou totiž mlátí puberta, ale my jsme to úspěšně 
přežil i. 

Učitelkou bych být nechtěla. Vyžaduje to velkou trpělivost, kterou já však nemám. 

Autor: Císlerová I., 9. r. 

Den učitelů 
 Den učitelů jsme měli v úterý 2. 4. Paní učitelka nám řekla, ať si vybereme v 2. třídě, které budeme učit 2 
hodiny učit. Já s mojí spolužačkou jsme si vybrali 3. třídu a 8. třídu nám byla bohužel přidělená.  

 Nejdříve jsme si „oběhly“ učitele, aby nám daly nějakou látku, kterou budeme učit. My jsme měli ve 3. třídě, to 
bylo do cely dobré, až na některé výjimky. Já jsem se například dozvěděla, že týden má 4 dny. Děti se pořád hlásily, 
protože pomoc s počítáním a u jedné holčičky jsem byla celou hodinu.  

 8. třída byla docela protivná, ale 2. hodinu byli hodnější. Přišla mi to docela nudné. Ale učitelkou bych asi být 
nemohla, musela bych být hodně trpělivá, ale jako zkušenost dobrá. 

Autor: Mrázová E., 9. r. 

Přepsala: Jelínková M., 9. r.  
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Exkurze Mauthausen - Linz 
21. 5. měli žáci 7. třídy, 8. třídy a 9. třídy čest navštívit koncentrační tábor Mauthausen. Exkurzí nás provázeli, 

pí. uč. Prokýšková, Žlábková, p. uč. Novotný a pan Duda. V koncentračním táboře jsme se dověděli mnoho 
zajímavých věcí. Například to, že se museli vězni vejít ve vysokém počtu do jedné místnosti. Bylo tam pár paland, na 
kterých se museli vejít po 2 a někdy i po 3. Spalo se na zemi a všude, kam se vešli. V jedné místnosti, kde jsme stáli, 
nás bylo 42 lidí, ale oni tam museli živořit ve větším počtu - až 500 lidí na jednu místnost! 

 Prohlédli jsme si různé obrázky vychrtlých lidí a zemřelých obětí koncentračního tábora. Poté jsme šli do 
krematoria a plynové komory, kde to v nás vyvolalo největší emoce z celého koncentračního tábora. Byly tam v celé 
jedné budově i menší památníčky s fotkami zemřelých lidí a obětí fašismu. Bylo hrozné vidět v krematoriu pece, ve 
kterých byli upalováni l idé, kteří umřeli. 

Poté jsme jeli do Linze. Cesta nám trvala necelou půlhodinku a všichni jsme se těšili do hlavního města 
horního Rakouska. Bylo tam velmi rozlehlé náměstí s plno restauracemi. Když jsme šli dál od náměstí, bylo tam velké 
nákupní centrum s pěti patry. Tam se nám velmi líbilo. Celé to náměstí bylo okouzlující.  

Myslím si, že exkurze v Mauthausenu byla velmi poučná, že jsme si osvěžili paměť z historie a nakoukli do 
minulosti, jak to bylo s předky. V Linzi zase byly krásné památky, např. kašna, kostel, muzeum a morový sloup. 
Doporučujeme vám, abyste se jeli kouknout tamtéž. 

Bürgerová T., Petrová Z., Buštová J., 9. r. 

Prv ní písemné reakce žáků po exkurzi: 

„… nejvíc na mě zapůsobila ta místnost, kde byla napsaná jména lidí, kteří tam zemřeli. Na schodech ke kamenolomu 
mě přepadla úzkost. Zdálo se mi, že vidím lidi, kteří padají ze skály dolů…“ 

Zemanová N. 7. r. 

„…pocity z takového místa jsou hrozné. Když si č lověk vezme, jak se ti l idé museli bát a jak museli trpět…“ 

Mikšovská L. 7. r. 

„… je to nejhorší, co ti SS dělali. Vidět místo, kde zemřelo tolik nevinných lidí, je strašné…“ 

Rytíř V. 7. r. 

„…cíti la jsem zvláštní energii. Když jsem si představila, že na místě, kde stojím, mohl ležet před mnoha lety mrtvý 
č lověk. Pocit jsem z toho měla hrozný, strašidelný. Myslím, že už tam nikdy nepojedu, ale každý by si tam měl jednou 
zajet jen proto, aby věděl, jaké to bylo a aby si také uvědomili, jaké by to bylo, kdyby…“ 

Kalkušová A. 7. r. 

„ … bylo to hrozné, ty fotky – jak se ti l idé trápili, nejedli, pracovali. Pocity, ty jsou smutné. Nechtěla bych to zažít – 
nejíst a tak pracovat…“ 

Havlíková N. 7. r. 

„… moje pocity jsou hrozné… Co dělali těm lidem, jak je týrali a jak byli pak hubení – kost a kůže…“ 

Brožová V. 7. r. 
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 „ po puštěném filmu jsem cíti l zhnusení a bolest. Dále nenávist a zlobu k l idem, co to dopustil i, dále lítost k těm 
nešťastníkům. Strach a úzkost. Obdivuju národy, které vystavěly svým obětem pomníky. Ty schody – jsou symbolem 
výsměchu a bolesti.“ 

Soukup V. 7. r. 

 

 

SLOHY Z 9. třídy – reakce na Mauthausen 

MAUTHAUSEN, ANEB KONCETRAČNÍ TÁBOR 

Proč se to muselo takhle dít? Mohlo to být i j inak? 

 Byla jsem se školou podívat v koncentračním táboře Mauthausenu. Neměla jsem s toho dobrý pocit. Když si 
pomyslím, že jsem stála na místě, kde umírala spousta lidí, tak je mi z toho špatně. Proč toto  tak muselo být? Proč 
tenkrát museli ty židy tak trápit a zabíjet? Nedokážu si představit být v jejich kůži. Jak žil i, trpěli a umírali různými 
způsoby. Nechtěla bych být v té době. Nechápu ty l idi, kteří z toho měli srandu a dělali to pro pobavení. Proč zrovna 
takhle? Nemohlo to mít j iný důvod? Nikdo si to z nich nezasloužil.  

 Bylo dobře vidět na vlastní oči, jak žil i l idé v koncentračních táborech. Bylo to velmi poučné a myslím si, že 
bylo dobré to vidět. Dlouho si budu klást otázku: Proč?! 

Autor: Kostečková A., 9. r 

Přespal: Jelínková M., 9. r 

Mauthausen 
 Domnívám se, že výlet do Mauthausenu byl velmi přínosný. Myslím si, že exkurze byla naplánovaná v dobrém 
čase. Je nám okolo 15 let a něco takového se nám rozhodně zarylo do paměti a dlouho to tam zůstane. 

  Když se zamyslím nad tím, jak se všechno snažilo vypadat, jako by se to stalo včera. Byl to silný zážitek 
vidět, kde lidé bydleli a kde opouštěli Mauthausen. Hlavně mě překvapilo bezcitnost, surovost dozorců, kteří se 
zúčastnil i nelidské genocidy. 

 Co k takové surovosti fašisty vedlo? Podle nich lidé, jako židi neměli vůbec žít! Byl to vůbec člověk, který toto 
způsobil?  

Autor: Šubjak Adam, 9. r. 
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Život v Mauthausenu 
Proč byly vůbec koncentrační tábory?? Na co slouží?? Na pobavení vojáků a týrání lidí?? 

Není to nesmysl?? Proč??  

 My sice víme houby, jenom v domněnkách a myšlenkách o tom můžeme spekulovat. 
Podle mě to bylo hrozná doba a každý člověk tam, ať udělal cokoliv, by měl dostat šanci na zlepšení 
se… nemyslíte??  

 Občas jen tak přemýšlím, kdyby se „to“ objevilo v dnešní době… jak dlouho bychom tam 
přežili my. I ta jedna noc a jeden celý den by, pro některé z nás by to bylo nepřežitelné a poslední den 
v životě. Jak my si žijeme a oni museli trpět, aby my se měli dobře. Bojovali za náš mír i za naši 
svobodu a my jim nemůžeme ani poděkovat, nic.  Co my můžeme vědět o tom, jestl i tam nemáme 
nějaké předky?? Můžeme si v hloubi duše přát, aby se to nestalo třeba znovu vám či vašim dětem, 
abyste také nemuseli bojovat za mír a svobodu rozhodování. Vám už občas i vadí, když na vás někdo 
nadává nebo si něco zlomíte, tak už to bolí. Dostanete prášky na bolest a přestane to. Co měli oni?? 
Měli jen své tělo, srdce, víru… Neměli vymoženosti a podobné… Mohli mít třeba jen pravé kamarády. 
Ale co my o tom v téhle době můžeme vědět… Tahle doba je falešná, ale není tak hrozná jako před 
tím. Není tolik problémů a bolestí, aby se museli dělat sebevraždy. Tam na to měli důvod. 

 Občas by se lidi měli nad sebou zamyslet, než budou tvrdit, že se jim nechce žít a, že to 
nedají… Dětí, žen, mužů a starců psychika byla více napružená, než nás lidí, co žijeme svobodně 
dohromady. Moje díky patří těm, co trpěli za nás i za jiné země. 

Autor:  Bürgerová T., 9. r.

Přepsaly: Holá N., Šerá K. 8. r.
 

 

 

 

MAUTHAUSEN - SMYSL EXKURZE 
Proč zrovna vymysleli koncentrační tábor? Proč tu byli tací l idé, kteří chtěli ublížit ostatním, nevinným 
lidem? Jak se mohli jejich bolestí a utrpením někteří bavit? Jakým právem s nimi zacházeli, jak 
s nějakými otroky, a jak jim mohli přikázat a zároveň se dívat, jak umírají před jejich zrakem? 

Zamysleme se, proč tu to všechno vzniklo… Byla to odplata za lidské skutky? Nebo to byl osud?  A co 
když to byla jen hloupá náhoda, která se obrátila v l idský neprospěch? Kdo ví … 

Kdo to mohl vymyslet? Byl to vůbec člověk?  A jak vůbec může někdo být přívržencem těchto lidí? 
Takoví lidé by si tím vším měli projít … Pro l idi, když je dotáhli až do koncentračního tábora, o kterých 
tvrdili, že je to pracovní tábor to musel  být hrozný šok … A proč tohle všechno? Bylo to zapotřebí? 
Všichni lidé, kteří s i tímto prošli, byli velicí hrdinové a já jim tímto vzdávám veliký hold a uctívám 
velkou čest. K těm, kteří bojovali, za náš lepší život …Tak proto… 

                                      Autor: Petrová Z. 9. r. 

Přepsala: Jelínková M. 9. r. 
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Co pro mě znamená kniha? 

Žáci 4. třídy napsali tyto odpovědi: 

Katka: Když si čteme knihu, zaboříme se do příběhu a budeme se možná chtít chovat jako hrdina 
toho příběhu. 

Tereza: Kniha pro mě znamená to, že z ní mám zážitek a poučím se z ní. Čtu si knihu pro radost. 

Tomáš: Vzdělání, zábavu, napětí. 

Kristýna: Kniha mi dává zajímavosti. 

Matouš: V knize se odehrávají napínavé příběhy, je velmi poučná. 

Fanda: V knihách si hledám poučení. 

Barunka: Kniha je zážitek. Poučí nás a taky nás může změnit. 

Nikola: V knize jsou kouzelné bytosti, které v tomto světě nejsou. 

Honzík: Dobrodružství a poučení, které nás může změnit. Může z nás udělat lepší lidi a poučit nás 
z naší chyby. 

Michal: Pro mě kniha znamená život, dobrodružství, zajímavosti a vzdělanost. 

Michala: Děti si v knihách vyvíjejí bujnou fantazii. 

Adéla: Kniha nás vtáhne do příběhu, můžeme se naučit spoustu nových věcí a také se zasmějeme. 

Matěj: Knihu si čtu pro radost a poučení. 

Úvahy žáků 4. třídy
 

 

Básnička 

 
Slunce září,  

Líně zachází.  

U okna kočky mňoukají, 

Na nás se divně dívají.  

Cestička tmavne, 

Erben za chvíli padne. 

 

Autor a přepsala: M. Jelínková 9. r.
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Moje oblíbené roční období 
 

Moje oblíbené roční období není zima, není jaro, ani podzim a už vůbec ne léto. Já mám ráda všechny 
roční období. Jaro mám ráda, protože všechny květinky kvetou, že se mráčky rozutečou. Krásné 
písničky od ptáčků, příroda krásně umytá, tráva zelená a hlavně krásné barvy všude, kam se podívá 
s vůní kytiček a čerstvou vůni lesů. Na létu se mi líbí, že sluníčku krásně svítí, modrá barva vody a 
krásný studený bazén, do kterého můžu skočit, když skončí škola. Také se mi líbí sladká chuť různého 
druhu ovoce. Podzim, to je velmi zajímavé období, stromy začínají být holé, zem je pokryta barevným 
listím opadaným ze stromů a my si užíváme krásné procházky v lese. Zima to je krásné omrzlé 
větvičky stromů, krásné obrázky, které vytvářejí zimní vločky. Studená, čísla a bílá peřina, která leží 
na zemi jako andílek v posteli. Pro mě není dobré jen jedno roční období, já mám ráda všechny, 
protože na každém období se je něco, co se mi líbí. 

 

Autor:  Stoličková K. 7. r.

 

Moje oblíbené roční období 

Podzim 
 Podzim mám rád, protože nejsou horka z léta, ale ještě není moc zima. Takový kompromis. 
Nejsou příšerná vedra a ani nepadají bíle sněhové vločky. Za to prší a to dost často. Ale je příjemné 
když, si jen tak lehnu ve svém pokoji, pustím si televizi a poslouchám, jak ty malé kapičky ťukají do 
střešního okna. A konečně po večerech už tak moc nekuňkají žáby z nedalekého rybníka a tolik 
necvrlikají cvrčci. Moc příjemný pocit po tom „ ukuňkaném a ucvrlikaném létě.“ A to není všechno. 
Zvířátka shánějí potravu, aby přežila mrazivou zimu, stromy házejí své listí na zem, předtím se ale listí 
zbarví na všelijaké barvy. Je sice pravda, že musím listí z celé zahrady nahrabat na hromadu, ale 
v létě musím trhat pampelišky a v zimě házet sníh, takže hrabání listí je jen detail. Toto roční období 
mám opravdu rád.  

Autor: Žůrek R., 7. r.
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Moje oblíbené počasí 

 
 Moje oblíbené počasí je obvyk le v létě, když vodu hladí hřejivé ručičky slunce. Když je krásné 
teplo a obloha bez mráčků, nejlépe s nádechem po nedávném období dešťů. Při tomto počasí zapojím 
všechny smys ly a mohu slyšet šum vody, která se nádherně třpytí jako diamant, cíti t vůni po jaře, 
které probudilo všechno k životu a kráse. 

 Při pohledu na tento svět plný radosti a smíchu mám radost ze života, který vidím okolo sebe. 

 V lese mohu vidět mladé srnce, veverky jak lezou po s tromech, ptactvo a mnoho dalšího 
přímo jako z  pohádky. Nechybí tu ani palouček s mechovou chaloupkou. Toto počasí mám ráda už 
jenom proto, že je právě takové, jaké je. 

Autor:  Zmrhalová A. 8. r

Přepsala:  Šerá K. 8. r.

Moje oblíbené roční období 

Léto 
Léto je období tepla a sucha. Vracejí se ptáci a ráno nám prozpěvují. Když, ráno vyjdeme ven, 

os lní vás letní sluníčko, k teré pomáhá dozrávání s ladkého ovoce, ve kterém mají zásluhu hlavně 
bzučící včelky. Vůně stromů, trávy, rozkvetlých květin, dozrávajícího ovoce, grilovaného masa, ale pro 
někoho i vůně hnoje, vám dává poz itivní náladu. Při extra teplém počasí se můžeme zchladit 
v bazénu, popřípadě v řece nebo také ledovým melounem a studeným pivem. K večeru si můžeme 
zajezdit na kole nebo si ugrilovat čerstvý biftek . Večer je hezké pozorovat zapadající s lunce. Když se 
počasí nevydaří, musíme si holt vylít vztek  na něčí figurce ve stolní hře „Člověče nezlob se!“, nebo s i 
zahrát karty. Na konci léta vyrostou houby a houbařští fajnšmekři mají povinnost vyrazit do voňavého 
lesa. 

Autor: Kovář I. 7. r.

Přepsala: Šerá K. 8. r.
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Moje počasí / období 

 
 Zima je období, které utiší celou vesnici. Všude je ticho a klid. 

 Ten pocit, když se procházíte a slyšíte to krásné křupání čerstvě napadaného bílého 
cukru. 

Můžeme dále pozorovat, jak zima usilovně drží podzimní lístky stromů, a jak z nich visí košíčky 
malinkatých rampouchů. Když vyjdeme na silnici, vidíme rodinné domečky, kde se vysypala na 
střechy celá cukřenka. Za okny můžeme při setmění vidět blikající světýlka z vánočního stromečku. A 
zasněžené ozdoby, co zdobí náš domeček. 

 Vidím rybník, a hned se běžím kouknout, jestli je zamrznutý. Když je, hned na něj vlezu a 
kloužu se sem a tam. Při tom se můžu pozorovat jako v zrcadle.  

 Na zimě mám nejraději vánoční atmosféru, při k teré jím cukroví. Dále hory, kde se můžu 
projíždět po krásně zasněženém kopci a plést se mezi lidmi. A na posledním místě samozřejmě 
čerstvě upečenou vánočku s cukrovím a vůni vánočního punče. 

Autor: N. Holá 8. r

Přepsala: N. Holá 8. r

  

Moje roční období 
 Moje oblíbené roční období je léto. Mám ho ráda proto, že můžu dělat hodně věcí, které mě 
baví. 

 Miluju letní rána, na listech trávy je ještě rosa a květiny ještě nejsou vykvetlé. Ráda si jen tak 
lehnu do trávy a poslouchám zpěv ptáků. Občas mi do obličeje zavane lehký, teplý větřík a rozcuchá 
mi vlasy. Než se naděju, zjistím, že je rosa pryč a že květiny již vykvetly. Květiny se pod nánosem pylu 
doslova lámají a žadoní o pomoc. Včelky jim s radostí vyhoví. Bzučí a poletují sem a tam a neví, na 
kterou rostl inu by dosedly nejdřív. 

 Kulaťoučká jablíčka padají ze stromů, švestky se už barví do modra a třešně červenají jako by 
se styděly. Žluté klubko na obloze zmizelo za mráčkem a na chvíli byl všude stín. Včelky utichly, 
brouci se schovali a květy se zavřely. Celá příroda jako by usnula. Mám moc ráda léto. 

Autor:  Šerá K. 8. r.

Přepsala:  Šerá K. 8. r.
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Výtvory našich žáků 

Autor: Jelínková M., 9. r.

 

Autor: Kohoutová P., Císlerová I., 9. r. 
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Autor: Kardošová K., 9. r. 

Autor: Kostečková A., 9. r. 
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Autor: Mrázová E., 9. r.

Autor: Kucharčík P., 9. r. 
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Autor: Petrová Z., 9. r.

Autor: Žáček D., Kucharčík P., 9. r. 
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Autor: Kardošová K., 9. r. 

Autor: Hromadová T., 6. r.  
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Jak nám roky plynuly… 



40 
 

 



41 
 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

9. třída se s Vámi loučí… 

A celý redaktorský tým Vám přeje krásné 
prázdniny.:) 

 


