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Každý školní rok začíná pro šesťáky „Adapťákem“. Co zaujalo na adaptačním kurzu 
současné žáky šestek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spřátelili jsme se 
 



 

Exkurze Modrá Velehrad z pohledu některých sedmáků 
 
Eva Strnková 
Na exkurzi jsme byli 15. 9. – v pondělí. Líbilo se mi všechno, hlavně v 
Archeoskanzenu. Tady jsme se dozvěděli, jak život probíhal ve starší době. 
Vesnička vypadala, jako by byla zachovaná z dávné doby. Ve vesničce jsme viděli 
výrobky z kůže, které se daly zakoupit, pekařství, zbrojírnu, školu. V pekařství jsme 
mohli ochutnat placky s tvarohem a bylinkami – mně osobně moc nechutnaly. Ve 
zbrojírně jsme mohli mít na hlavě helmu, v ruce meč a také štít, mohli jsme si 
vyzkoušet střílení z luku. Ve škole to bylo tak, že kdo nedával pozor, byl potrestán.  

 
Radim Hanák 
Na začátku jsme šli do nějakého velikého kostela. Někteří žáci si museli zopakovat 
význam slova DOBYTEK, protože se tak chovali. V kostele byla nuda, ale bylo to 
tam hezké. A potom jsme navštívili Archeoskanzen. Prohlédli jsme si výrobky z 
kůže, šli jsme do staré školy, kde nás učil nějaký mnich. Nakonec jsme šli do 
pekárny. Pekli tam placky a chleba. Mohli jsme ochutnat – ty placky. A pak jsme jeli 
domů. 

 
Lucie Povazsaiová 
Dne 15. 9. sedmáci a čtvrťáci jeli společně na exkurzi do Modré a Velehradu. První 
zastávka byla v bazilice. Když jsem vstoupila dovnitř, bylo úžasné vidět, co všechno 
v té době dokázali lidé vytvořit. Ale pro některé byla spíš atrakce vidět jeptišku v 
hábitu. Po prohlídce jsme se přemístili do skanzenu. Nejprve nám paní řekla o 
starověku. Na jiném stanovišti nám ukazovali věci z kůže. Na stanovišti, do kterého 
se nikomu nechtělo, byla škola. Pán nás zde učil různé věci. Nakonec jsme šli do 
pekárny a jedli jsme placky. 

 
Deváťáci a volba povolání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strojírenský veletrh v Brně 
V úterý 30. 9. 2014 jsme se zúčastnili Strojírenského veletrhu v Brně.  Jeli jsme 
vlakem a poté i tramvají.  Zahájení jsme měli v pavilonu Z. Bylo nám předvedeno 
video, podle kterého jsme měli postavit miniaturu mostu - Leonarda da Vinciho.  
Dále jsme měli plnit další úkoly spojené s výběrem střední školy a s pracovními 
povinnostmi v různých povoláních. Po skončení programu jsme dostali volno a mohli 
jsme projít celé výstaviště. Bohužel to časové podmínky nedovolily.  Viděli jsme ale 
spoustu robotických strojů, mezi ně patřilo i obrovské robotické rameno, do kterého 
bylo možné sednout si, ale nikdo se k němu nedostal, protože za chvilku u něj stála 
velmi dlouhá fronta. Všichni jsme si to užili a moc se nám to líbilo.  

 
Najdi si cestu k technice - ISŠ Sokolnice 
V úterý 7. 10. 2014 jsme se v rámci projektu „Najdi si cestu k technice“ vydali na 
ISŠ Sokolnice, kde jsme byli rozděleni do skupinek. Střídali jsme se postupně 
v různých učebnách, které byly zaměřeny na různé obory a měli nás seznámit 
s učivem a pomůckami na škole, které jsou používány k výuce. Základní informaci 
nám předali učitelé, ale potom nám vše ukazovali studenti. Všichni na nás byli moc 
milí. Naučili jsme se spoustu nových a zajímavých věcí. Moc se nám tato exkurze 
líbila.  
 

Jana Slováková, 9. třída 

Veletrh vzdělávání 
 
V úterý 21. 10. 2014 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ, který 
se konal ve Vyškově na SOŠ SOCHOROVA. Informace o studiu nabízelo 35 
středních škol a učilišť. Mohli jsme si vzít propagační letáčky o školách, které nás 
zaujaly. Každá škola zde měla svůj stánek, kde byli zástupci škol, kteří podávali 
informace. Líbilo se mi, že zde byli i studenti, kterých jsme se mohli ptát a oni 
ochotně odpovídali.  Součástí veletrhu byla také prohlídka dílen, kde nám studenti 
předváděli své výrobky a ukazovali, jak brousí, pokrývají střechu, svařují, ohýbají 
plech atd., atd. Zapojili jsme se také do soutěže o hodnotné ceny. Dozvěděli jsme 
se tady hodně užitečných informací, ale docela zde chyběli zástupci škol 
pedagogických. 

                                                                                    Michaela Hebronová, 8.tř. 
 

V úterý 21. 10. 2014 jsme se zúčastnili Veletrhu vzdělávání, který se konal ve 
Vyškově na SOŠ Sochorova 15. Zde jsme dostali možnost získat informace o studiu 
na středních školách. Bylo nám představeno 35 středních škol a učilišť.  Na veletrhu 
jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací a potkali jsme i přátele, kteří na 
škole studují. Všichni učitelé byli moc milí a zodpověděli nám všechny otázky. 

 
 

Jana Slováková, 9.třída 
 
 
 
 



Šesťáci v Technickém muzeu 
 
 

V pátek 17. 10. 2014 jsme jeli na výlet do Technického 
muzea. 
Jely tam třídy: 6. B, 6. C, 6. A  a 7.tř. 
Šli jsme se podívat na: nožířství, historická vozidla, 
salon mechanické hudby, kulturu nevidomých, 
kovolitectví, parní motory, uličku řemesel. 
Viděli jsme různé exponáty - stará auta, počítače, stará 
letadla, různé nože, atd. 

Nejlepší byla herna. Mohli jsme si tam zkoušet všechny možné pokusy. Mohli jsme 
si i vlézt do uzavřeného prostoru, kde kolem nás byla všude zrcadla. Zkoušeli jsme 
tahat i různě těžké pytle. 
Nejlepší byly takové kostky pověšené na provázku. Když  jsme bouchli buď do první 
kostky, nebo do poslední kostky, tak  se všechny pohnuly. 
Všem se nám to líbilo, ale představovala jsem si to jinak. 

         Eliška Králíková, 6. B 

V pátek 17.10.  jsme jeli do technického 

muzea. Viděli jsme letadla, která byla 

pověšena na stropě. I malé modely letadel. 

Starodávná auta, která byla pěkně 

namašlená. Jsou tam také vystavené pistole  

a nožířství. Nakonec jsme navštívili hernu. 

Velice se mi to líbilo, chtěl bych se tam jít 

podívat ještě jednou. Pokusy o založení 

muzea byly již v roce 1924, kdy byl založen 

výbor pro založení technického muzea. 

Buchta Radim, 6. A 

Dne 17. 10. jely všechny šesté třídy a sedmá 
třída do Technického muzea v Brně. Cesta 
ubíhala rychle, protože pan učitel Kupka celou 
cestu vyprávěl vtipy a historky. Muzeum bylo 
velmi hezké, nejvíce se mi líbila místnost 
udělaná ve stylu 1. světové války. Měli tam 
výstavu aut, letadel a počítačů, které byly také 
velmi zajímavé.  V herně jsme si vyzkoušeli 
spoustu zábavných pokusů. Poté jsme si ještě 

prohlédli výstavu panoramat a pak jsme jeli zpět. Mně se to velmi líbilo. Klidně 
bych jela znovu. 

Adéla Mazuchová, 6. A  
 
 
 



Práce žáků 

 

Popis obrazu 

 

Henri Rousseau 

1. Úvod – obecný popis obrázku 

2. Stať – a) podrobný popis postavy 

                    b) podrobný popis okolí 

     3. Závěr - hodnocení 

Na obrázku je muž středního věku, zjevně 
malíř. V pozadí jsou další dvě postavy, most i 
domy. Blízko mostu kotví loď, co z dálky 
vypadá jako pirátská. 
Na hlavě malíře perfektně sedí černý baret 
s červeným proužkem. Tvář mu pokrývají 
vousy shlukující se pod nosem do úhledného 
knírku. Hnědé oči napovídají o inteligenci 
tohoto muže. Malířův oblek je laděn do černé 

a bílé barvy. Pod černým pláštěm lze pouze tušit běloskvoucí košili. V jedné ruce 
drží muž dlouhý štětec namočený do rudé barvy. V druhé ruce drží paletu barev. Na 
nohou má černé kalhoty a boty stejné barvy. Postava vypadá, že levituje. 
Pozadí za malířem je malebné a myslím, že si malíř krásně pohrál s barvami. Další 
dvě postavy vypadají jako pár. Vedle jsem spatřil, a vy jistě také, klidnou  řeku. Po 
řece pluje impozantní loď. Na stožáru je uvázáno mnoho vlajek. Některé znám, jiné 
neznám. Vyskytují se tam mimo jiné vlajky Francie, Itálie a nějaké podivné 
šachovnice. Domy za mostem vypadají všechny podobně. Jsou žluté a mají mnoho 
oken. Jejich zelené střechy jsou pokryté mnoha komíny, které  při troše 
představivosti můžou být meče obrácené dolů. Na začátku mostu vidíme útvar, který 
by mohl být stojan na svíčku. U konce mostu je zase strom a vedle něho dům. Dále 
je vidět začátek kašny. Na blankytně modrém nebi se vyjímají mraky z jedné strany 
prosvícené sluncem. Mezi mraky poletuje horkovzdušný balon. 
Obrázek je jednoduše nádherný. Zajímalo by mě, kolik času autorovi zabral. 

 Tomáš Křišťál, 7. ročník  

Podzimní pranostiky 

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 


