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Anketa o prázdninách – třída  8.A 
 

1. Nejlepší prázdninový zážitek? 

Byla jsem poprvé u moře 

Stanování, koupaliště 

Kino 

Výlet do ZOO  Jihlava 

Jak jsem viděla malá lvíčata 

Stanování s kamarády, koupaliště Kyjov 

Pomoc taťkovi v práci při žních 

Když jsme byli v aquaparku 

Koupání se v rybníku  

 

2. Nejhorší prázdninový zážitek? 

Stěhování mého pokoje 

Funění okolo stanu 

Opékání buřtů, bouřka v nemocnici 

Nachlazení 

Fotbal  s Nesovicemi 

Cesta na zámek 

Úmrtí v rodině 

 

3. Místo, které mě zaujalo? 

Letní tábor 

Chodit ven dlouho do noci 

Rvačky na táboře, být u tety 

Chodit s kámoši ven 

Jezdit na výlety 

Počítač, chodit ven 

Plavat ve  Slapské přehradě 

Hraní s kamarády na PC po internetu, jezdit 

na koních 

Hlídat děti 

 

4. Co mně nejvíc vadilo? 

Jihlavská Z00 a Brněnská přehrada. 

Nový rybník, dětské hřiště 

Dno Macochy 

Chvalkovický mlýn 

Praha 

Pražský hrad  

Zámek v Buchlovicích 

 
Letní prázdniny 

Krajina se už sice halí do barevného závoje podzimu, ale my stále vzpomínáme na příjemné 

prázdninové dny plné slunce. Na dny, kdy bylo horko na padnutí i na ty, kdy bylo zataženo. Žáci si 

užívali volna, dovolené a vody. Nemuseli se učit na písemky, ani chystat do školy. Zkrátka se 

jednoduše celé dva měsíce poflakovali. Ale když se na to podívám zpětně – tyhle prázdniny se 

nepovedly, co se počasí týká. Slunečných dnů bylo minimum, ale přece jen to bylo lepší než sedět ve 

třídě. Já osobně se snažila využít co nejvíce čas venku. Byla jsem na dovolené na chatě ve Valašském 

Meziříčí a  na Slovensku. V obou případech nepřálo počasí, takže z toho moc nebylo.  Ale i tak, po 

celé dva měsíce vládla prázdninová pohoda. Příroda byla živá, stmívalo se pozdě, chodilo se po venku. 

I po prázdninách, v září, bylo pořád pěkně teplo a nic nenapovídalo tomu, že by měl být konec léta, 

 a proto bylo těžké se z prázdnin probudit. Ale teď už je škola pěkně v plném proudu, a tak nám 

nezbývá nic jiného, než se jen zbožně těšit na další letní prázdniny. 

 

                                                                                                                Lucie Jedličková, 9.B 

 

 



První týden v září vyrazili šesťáci na adaptační pobyt, aby se lépe poznali. A jejich 

hodnocení……………… 

 

1. Nejlepší bylo : 3x průjem,5x upíří, 7x noční hra 

2. Nejhorší bylo :2x balado,5x déštˇ, 2x špatná dohoda, špinavé sprchy, zkracování 

večerky 

3. Nejvíce mne  bavilo : 1x Legraci, trifidy, 9x hry 

4. Nejtěžší pro mne: 3x Služba v kuchyni, přejít spadený strom, utírání v kuchyni, 2x 

přenos bomby, les v noci (procházka), hra lavina, 2x hra trifid 

5. Nejlehčí  pro mne bylo: Chystat talíře, spaní, 2x utíkat průjmu, 2x utírání nádobí, 

vstávat, hra améba, 2x snídat 

6. Překvapilo mě: 2x Super hry, 2x cesta do lesa, spolupráce, 2x bydlení u lesa, dlouhá 

cesta, čtyřdenní pobyt 

 

Třeťáci na Dýňobraní v Domově důchodců v Nových Hvězdlicích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Dětský den 
 

Kde byli lidé 28. září v době od 14- 17 hodin? Jelikož bylo velmi teplo a slunečno, rodiče s 

dětmi vyrazili na dětský den do Bučovic, který byl v zámecké zahradě. Vše bylo dobře 

připraveno. Nejen děti, ale i rodiče si mohli vyzkoušet spoustu zajímavých soutěží. Například: 

běh v ploutvích, skok z pet lahve, chytání klíče, zapamatování věcí a jiné. Zkrátka soutěží 

bylo spoustu. Na všechny čekala sladká odměna. Myslím, že to byl velmi dobrý nápad, jak 

strávit odpoledne. Počasí se vydařilo. Účast byla velká. 

 

Ivana Bílková, 9.B       

 

Podzim na dědině -skanzen Strážnice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Jak se nazývá 
slaměný provaz, kterým 
se svazovalo obilí do 
snopů? 

 

povříslo 

2. Co je to turkyně, 
kterou hospodyně 
šoustaly? 

 

 

kukuřice 

 
 
 

3. V jakém ročním 
období chodily děti do 
školy? 

 

 

V zimě 

4. Co dělaly děti v létě? 
 

   Pásly kozy 

5. Kysané zelí: 
Nakrouháme, dáme do 
bečky, osolíme. Co pak 
musí udělat mladé 
děvče? 

 

pošlapat 

6. Patří oskeruše a 
mišpule mezi ovce 

 

 

    ano 

7. Jak se říká vylisované 
šťávě z jablek? 

 
 

    mošt 
 

8. Co to jsou hotaři? 
a)majitelé koní 
b)hlídači v sadu 
c)sekáči obilí 

 

hlídači v sadu 

9. Jak se jmenoval 
chlapec z pohádky, 
kterou vyprávěl 
hospodář, který míchal 
povidla? 

 

       Janíček 



Návštěva dopravního hřiště 
 

Ve čtvrtek 29. 9. 2011 jsme navštívili dopravní hřiště ve Vyškově. Tam na nás čekaly dvě 

paní učitelky z Domu dětí a mládeže ve Vyškově.  Nejprve jsme v učebně probírali dopravní 

značky, vysvětlily nám odbočování na kole, objíždění překážky a zastavování.  Pustily nám k 

tomu i krátké filmy.  Potom jsme šli ven, kde nám půjčily kola. Samozřejmě jsme měli 

všichni helmu. Dostali jsme čísla, protože nás paní učitelky neznaly. Tato čísla jsme si museli 

zapamatovat. Seřadili jsme se a nejprve si všichni objeli jedno kolo na hřišti. Potom jsme 

objížděli překážku, trénovali jsme zastavování a další dovednosti. Po ukončení jsme vrátili 

kola a čísla, vzali jsme si věci a šli na autobusové nádraží. Moc se nám to líbilo a těšíme se na 

jaro, kdy pojedeme zase. 

 

                                                                                   Žáci 4. třídy 

 
 

Beseda v chemii 
Dne 12.10. se uskutečnila pro 8. a 9.třídy beseda o chemii. Přijela  se nám představit škola 

z Bzence, kterou reprezentovala paní učitelka a dvě žákyně. Paní učitelka nám vysvětlovala, 

co jejich škola a obory obnáší, ukazovala značky a indikátory. Žákyně dělaly různé pokusy, 

které jsme si mohli zkusit také my sami. Já osobně vyzkoušela falešné pořezání. Mohli jsme 

také vyzkoušet svoje čichové a zrakové schopnosti, porovnávání barev nebo čichání k různým 

vůním. Myslím, že beseda nám mnohé dala a určitě se někteří zamyslí nad tím, jestli na tuto 

školu nepůjdou.  

                                 

                                                                                                              Lucie Jedličková, 9.B 

 

Svatováclavský běh 

Státní svátek 28. září slaví moravští běžci již osmým rokem v Blažovicích. Je tam 

pohostinnost a perfektní organizace závodu. Nejinak tomu bylo i letos. Navíc závod podpořilo 

i teplé počasí, a tak si báječnou atmosféru svátečního dne, kterou tradičně zahájila státní 

hymna, mohli vychutnat všichni účastníci plnými doušky. Zaregistrovat se dalo od 8:30. 

Závodilo se na fotbalovém hřišti. Zaběhat si přišlo kolem 300 závodníků. Závodili všechny 

věkové kategorie od malých dětí po starce. Tři velké okruhy vesnicí směrem na stadion 

dokonale prověřily kondici všech běžců. Fanoušci fandili a závodníci běhali. Panovala úžasná 

atmosféra. Sponzoři a organizátoři byli odměněni na konci závodního dne velkým potleskem. 

Běhu se zúčastnili: Ondřej Škarek, Martina a Petra Křenovi, Apolena a Erika Žákovi, Ivana 

Bílková a Jan Bílek, Helena Moulisová, Tereza Proniuková, Eliška Králíková, Jakub Králík a 

samozřejmě i já, Kristýna Křenová. Závodní den byl skvělý. Všichni  se umístili tak, jak měli 

a krásně si zasportovali. SPORTU ZDAR!! 

Křenová Kristýna, 9.B 

 
 
 
 
 
 



 
Práce žáků 

 
Mýtus o možnosti vzniku našeho příjmení 

 
Od pradávna se lidé usazovali v okolí velkých řek, protože voda byla pro ně důležitým 

zdrojem života. Každý obdělával svůj kousek půdy. Zpočátku nikdo neřešil vlastnictví 

pozemku, ale s postupem času a se zvyšováním obyvatel si lidé začali vyměřovat hranice 

svého pozemku a území. 

Jednoho dne však nastal problém. Všichni obyvatelé vesnice se začali dohadovat o vlastnictví 

a velikosti půdy. Každý pořádně nevěděl, jaká část a komu patří.  Uběhl rok a do vesnice 

zavítal mladý muž. Byl menší postavy, měl světle hnědé vlasy a malý široký nos. Když zjistil, 

že v této malé vesnici jsou nepokoje kvůli věcem jako je půda a pozemek, řekl si, že s tím 

musí něco udělat. A taky že udělal. Slíbil lidem, že přesně za dva měsíce přijde s nápadem, 

který bude určovat velikost pozemku každého občana. Když uplynuly dva měsíce, muž se do 

města vrátil a všichni lidé byli plni očekávání. 

Vyměřil každému okolí svého pozemku. Vytyčil několik bodů a řekl lidem, aby si tyto body 

spojili čímkoli. Tak chodil od domu k domu, od pozemku k pozemku a vytyčoval body. Lidé 

si stavěli okolo těchto bodů dřevěné ploty. Uplynul přesně rok a lidé byli velice spokojeni, 

každý měl svou část pozemku. Lidé byli šťastní, že v jejich vesnici vládne klid a mír… A od 

té doby, vždy když někdo chtěl změřit pozemek, tak ho všichni posílali za tímto mužem.  A 

protože vyměřoval pozemky pomoci bodů a byl malý, začali mu říkat Bodeček. 
 

Denisa Bodečková, 9.A 

 
 
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny 

potrvají. 

 

4. října 

Svatý František zahání lidi do chýšek.  
 
 
 
 


