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Aloha knižní pozemšťané!!  

V pátek 17. října jsme se my - osmáci a deváťáci vypravili na 
knižní veletrh do Havlíčkova Bodu. Veletrh však začínal později, takže 
jsme měli možnost poznat i město jako takové. Dostali jsme rozchod na 
náměstí, ale byla dost zima, a tak jsme strávili většinu našeho času na 
prázdném podiu a v cukrárně. Ale to nám nevadilo. Byla tam velká 
sranda. Dostali jsme několik úkolů – zjistit v jakém slohu je celý 
Havlíčkův Brod postaven nebo jaký slavný skladatel se v Havlíčkově 
Brodě narodil. Výsledky byly ještě srandovnější. 

Když jsme se konečně přemístili do Kulturního domu, tak nás 
přivítaly stánky s knížkami s křesťanskou tématikou. Dobrý začátek!  
Teprve když jsme se dostali do „ samého jícnu“, nalezli jsme knihy už 
trochu záživnější pro nás puberťáky … Asi po hodině poletování po trhu 
a shánění knížek podle našeho gusta nás paní učitelka svolala a šli jsme 
na přednášku. Pan Martin Vopěnka, současný autor knih pro 
dospívající, nám představoval různé knížky a nakonec i ty, které sám 
napsal. Tři knížky s tématem spících rodičů a jejich dětí, jež se o sebe 
musí najednou samy postarat – Spící město, Spící tajemství a Spící 
spravedlnost. Pán sám o sobě trochu připomínal Einsteina, protože měl 
vlasy, jakoby právě vstal … 

Užili jsme si hodně srandy, odjížděli jsme spokojení a uloudaní 
z chození od stánku ke stánku. Ale myslím si, že to stálo za to.   
 

Petra Brunová, Dana Medová 8.A 
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Šestnáctiletý chlapec zachránil svou kamarádku před smrtí. I přes veškerou snahu 
záchranářů sám zemřel . 

Měli bychom se nad tímto skutkem zamyslet. Kolik je kolem nás neznámých lidí a 
kolik lidí kvůli nim i umírá. I přes veškeré přemýšlení jsem nepochopila, proč to ti lidé dělají. 
Stojí jim to za to? Tuto otázku si nepokládám jenom já, ale i další miliony lidí, kteří žijí na 
zemi. Lidé kolem nás jsou někdy nebezpeční, a ani o tom nevíme. Koukejte se kolem sebe! 
A jenom už podezření nebo také špatný pocit z osoby, kterou neznáme, je lepší nahlásit 
dospělé osobě. Ať už je to ve škole nebo venku.  Uvědomte si, že svět není takový, jak ho 
známe z pohádek. Nečekejte, že se změní! Změňte ho!!!! 

 
 

Sára Giňová , Natálie Tomanová 8.A 

 

 

      Tak se jmenuje kniha, kterou na veletrhu představil J.Jelínek a 

Milan Uhde.  Knihu tvoří 37 příběhů – výpovědí lidí, kteří přežili 

holocaust za 2.světové války. Autoři se svým poutavým 

vyprávěním  snažili, abychom se alespoň částečně vžili do tehdejší 

hrůzné doby. Ale může si člověk představit takové násilí, bolest, 

loučení, smrt…? 

Bylo to krásné povídání, přesto v nás zavládl smutek. Teď už 

chápeme, že jestliže my odcházíme s husí kůží z pouhého vyprávění, 

těžko si představit, co lidé zažili tehdy na vlastní kůži. 

 

V. Křivánková, M. Smrčková, L. Bruknerová 9.A 
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SOUTĚŽÍME S EKOKOMIKSEM 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemám čas to 

třídit. 

Nemám čas to 

třídit. 

 

Nemám čas 

to třídit. 

 

 Áááááá!!! 

 
Co to bylo?         

Bolí mě hlava… 

 

 
Nikdy více už 

to neudělám. 

 

Dušan Kazda, Matěj Fejt, Petra Brunová, 

Tereza Martenková, Dana Medová … 8.A 
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Music page 
5 Seconds of Summer 

5 Seconds of Summer (zkráceně 5SOS) je australská pop-punková a pop-rocková kapela, 

která vznikla v Sydney v roce 2011. Kapelu tvoří Luke Hemmings (zpěv, kytara), Michael 

Clifford (kytara, zpěv), Calum Hood (basová kytara, zpěv) a Ashton Irwin (bicí, zpěv). 

Vznikli v prosinci 2011, kdy se Luke Hemmings, Michael Clifford a Calum Hood, kteří chodili 

do stejné školy, spojili a začali přidávat písně na YouTube. Proslavili se díky skupině One 

Direction, která je pozvala na společné turné Take Me Home Tour. 

V únoru roku 2014 vydali jejich debutový singl She Looks So Perfect, který se uchytil na 

prvních příčkách v zemích jako Nový Zéland, jejich domovské Austrálii, Irsku a Velké Británii. 

Jejich první stejnojmenné album vyšlo v 

červnu 2014. Mezi jejich nejznámější 

písně paří např. Amnesia, She Look So 

Perfect a Don’t Stop. 

 

Top 10 

10. The Script – Superheroes 

9. Linkin Park – Final Masquerade 

8. Taylor Swift – Shake it off 

7. Marek Ztracený – Povolání Syn 

6. Sam Smith – Stay With Me 

5. Charli XCX – Boom Clap 

4. Pharrell Williams – Come Get It Bae 

3. Chinaski – Víno 

2. MKTO – Classic 

1. 5SOS – Amnesia 

Vaši DASMP :* 

Dana Medová a Sárinka Giňová 8.A  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pop_punk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pop_rock
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://cs.wikipedia.org/wiki/One_Direction
http://cs.wikipedia.org/wiki/One_Direction
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Ahoj závisláci! 
 

Že nejste závislí?! Ale jste!!!  Přiznejte si, kdo z vás si musí dát ráno kafe, jen proto, aby mohl normálně 
fungovat, nebo musí poslouchat písničky, dát si každý den čokoládu nebo něco podobného. Každý máme něco, 
bez čeho nedokážeme fungovat. Je to naše ,,droga´´. A o tomto tématu byl náš Vrakbar. 

Ze začátku se nikomu nechtělo mluvit (jako vždy), ale po chvíli se někteří  jedinci rozpovídali. Hráli jsme 
různé hry a díky nim jsme se rozmluvili i rozpohybovali. Při hře milionář jsme se bavili všichni. Hlavně když se 
Matěj přidal do úplně jiného týmu, než měl být, a všichni si mysleli, že je to tak správně. Na konci jsme ve 
skupinkách vymýšleli příběhy a u většiny z nich jsme se hodně zasmáli. Je fajn, že zatím potřebujeme k životu jen 
čokoládu, postel, počítač, písničky…… 
 

Kristýna Ficková, Delie Kolářová  8.A 

Dne 30.9. šla naše třída na program do 
Vrakbaru.  Téma bylo  „Když se vztahům 
nedaří“ – proto jsme asi hráli spoustu 
společných her- „pantofle“, „papírové 
koule“, které jsme se snažili dostat na pole 
soupeře, a další. „Kdo si hraje –nezlobí“ 
nebo snad „Co se škádlívá-rádo se mívá“ 
shrnuje výsledek našeho snažení. Prostě 
jsme se bavili, program se líbil celé naší 
třídě. 

Petr Sytný 7.B 
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Aneb Dějepisná exkurze do Mikulčic. 
V pátek 17.10 se naše sedmé třídy co 
nejslušněji vypravily autobusem do 
Mikulčic a zahájily tak exkurzi po naší 
minulosti v místech, kde bylo objeveno 
velkomoravské hradiště. Průvodci se nám 
stali dva stateční učitelé pan uč. Tůma a 
paní uč. Kasalová. V autobuse jsme seděli 
asi hodinu a čtvrt. Celou cestu pršelo, 
takže se nám ven moc nechtělo. Jako první 
jsme viděli archeology při práci. Asi by mě 
moc nebavilo sedět a rejpat se v hlíně, ale 
je to evidentně baví :D.  Mohli jsme si taky 
vyzkoušet, jak ve středověku rozdělávali 
oheň, mohli jsme se podívat na typické 
středověké nástroje a zbraně, zkoušet je 
však bylo přísně zakázáno!!!. K tomu nám 
svůj šermířský talent předváděli místní 
„šermíři“, kteří se při tom málem zmrzačili. 
Jeden „šermíř“ měl přezdívku „ Legolas “. 
No jako Legolas moc nevypadal, byl malý, 
sice blonďatý a měl vlasy spleteny do 
copanu, ale elf to rozhodně nebyl!! Další 
zastávka byla připravena v nově 
zmodernizované budově, která byla 
postavena kolem „hřbitova“. Po prohlídce 
si někteří upekli špekáčky a jelo se 
domů…Exkurze se všem líbila a jsme rádi, 
že to s námi pan učitel a paní učitelka 
přežili. 

Bára Sýkorová 7.A 
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Vzpomínky 

V. Křivánková 

 

  
Své vzpomínky skládám do přihrádky, 

v životě vracím se zpátky.               

Vzpomínám na dětství, na bývalé lásky        

a zahalím se do uplakané masky. 

Vytáhnu vzpomínku “Bráškovo narození”, 

teď, o osm let později, brácha u telky lení.  

Vzpomínám, že kulišárny mu z očí koukaly, 

když mlsal sladkosti potají. 

Zasunu vzpomínku zpátky             

a další si vezmu z přihrádky.                                         

Tahle nese název „ Smrt dědy“,               

tato vzpomínka veselá není.               

Vzpomínám, že rád mi pomáhal s matikou,    

když nechápala jsem úlohu zapeklitou.            

Vzpomínám, že vždy pro mě radu měl,     

on jediný mi rozuměl. 

Oči se mi opět slzami zalijí,             

na uklidnění dám si Milku potají.       

Dám si první, druhý a třetí kousek čokolády     

a už jsem znova připravená vzpomínat,       

procházet vzpomínkami! 

Vzpomínky jsou krásné,             

co bychom bez nich dělali ?       

Vzpomínat budu stále, to je jasné,          

ale já žiju teď, ne v časech minulých.             

Stěžuje si  želva,             

že jí chybí helma.           

Bez helmy jet nemůže,     

zaleze do krunýře. 

Želvička se cítí sklesle,      

a tak usedla si v křesle.     

Zdál se jí moc krásný sen,   

krásnější než celý den. 

Když se ráno probudila,     

nálada se jí vrátila.              

Zítra helmu koupí si,       

na kole zajezdí si. 

Želva 

V. Křivánkova 
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Knihovna tak trochu jinak 
V pondělí 15.12. jsme s třídou 8.A byli v knihovně a jako vždy tam většina lidí šla s tím, 

že to asi bude nuda, ale že se alespoň nebudou učit. Naše obavy se nenaplnily. 

Když jsme měli za sebou prohlídku celé budovy, dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí 

a zjistili i to, že v knihovně je mnoho zajímavých místností s ještě zajímavějším obsahem. Třeba 

například to, že v knihovně si můžete půjčit i CD a že je tu i zvláštní oddělení pro nevidomé lidi 

nebo lidi s jinou vadou zraku. Tito lidé si zde můžou půjčit i speciálně namluvený a upravený 

film, aby věděli, o co v něm jde a dokázali si to aspoň trošičku představit. Také nám půjčili 

speciálně upravené druhy brýlí, abychom si vyzkoušeli, jak tito lidé vidí. 

Nakonec jsme měli malinkou soutěž, která se skládala z básniček a rýmovaček. Musím 

říct, že tento den mě v knihovně velice bavil a navíc i obohatil novými informacemi. 

 

Kristýna Ficková  8.A 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Pravěké nástroje - 6. třídy 

Kluci a holky ze šesté třídy si v dějepise odskočili na trochu divokou návštěvu do pravěku. Naštěstí 

se na to dobře připravili ve výtvarné výchově, kde si vyrobili nástroje, zbraně, šperky a sošky. 

Našim pravěkým slečnám to opravdu slušelo, chlapci zase vypadali jako zkušení lovci a bojovníci 

a jistě by se v nejstarším období našich dějin neztratili. 

http://www.bing.com/images/search?q=obr%c3%a1zky+knihy&id=3245B333D6C04B20499EE27A48FBEF3ED46CAAEA&FORM=IQFRBA
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Sportovní akce 

 

 

 

Malá kopaná 
 

Naše škola se zúčastnila turnaje v malé kopané. Po jedné výhře, prohře a dvou remízách se 
umístil tým na 3. místě ze skupiny. 
 

 

Přespolní běh 
 

Na přespolním běhu dosáhla naše škola velkého úspěchu. Tým ve složení Roman Dočekal, 

Jaroslav Kratochvíl, Tomáš Volf, Tomáš Hlavatý, Mirek Novák skončil na 3. Místě 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolní tenis 

Starší a mladší žáci: 5-8. místo z 16 týmů       

Starší žákyně: 5-8. místo z 15 týmu 

Mladší žákyně: 7-9. Místo z 15 týmů 

.  
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Florbal 
Starší žákyně se v okresním kole florbalu umístili na 3. místě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladší žákyně se v okresním kole florbalu umístili na výborném 2. místě, přesto jim bohužel 

těsně utekl postup do krajského kola. 

 

 

 

 

 

 

 

Starší žáci se umístili na 4. místě ze skupiny. 

Mladší žáci se umístili na 3-4. místě ze skupin. 

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/2793263473/16922a801f401ad99e48f776e8ef8971.png&imgrefurl=http://www.zsrousinov.cz/okresni-a-krajska-kola-ve-florbalu&h=256&w=256&tbnid=eNMoJJvfDnPEWM:&zoom=1&docid=ds9g3eoTJkjbSM&ei=mraSVPeyFOeAywOfnYDQBw&tbm=isch&ved=0CFQQMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=1329&page=2&start=20&ndsp=32

