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Třetí čs. ministr školství 
 

Vavro Šrobár (1867–

1950) zastával post 

ministra školství v letech 

1921–1922. 

Byl slovenský lékař, 

politik, ústřední postava 

meziválečné slovenské 

politiky v Československu, 

od roku 1935 profesor 

sociálního lékařství. 

 
 

„Dvacet let trval náš boj, který měl vítězný konec. 

V životě národa je to jen krátká chvíle, avšak u jednotlivce je to 

velký úsek života. 

Nepřeháním, když těchto 20 let nazývám bojem. Byly to nejrušnější 

chvíle mého života. 

Třikrát jsem seděl ve vězení za těchto 20 let; a hrdě mohu tvrdit, že 

mě nezlomili na duchu. Nikdy jsem nepochyboval, že zvítězíme. 

Žádné z těch tří vězení nezatemnilo můj ideál svobody. Jako 

pravověrní křesťané i já jsem pevně věřil, že čím víc a víc trápení 

a muk podstoupíme, tím bude blíže naše vykoupení z maďarské 

poroby. 

V boji za svobodu národa jsem si vybral svůj podíl. Nikdy jsem 

neopouštěl své kamarády v těžkých situacích, nikdy jsem nekladl 

výše osobní blaho nad blaho národa. Neutíkal jsem z boje ani 

tehdy, kdy mi za účast na tomto zápase hrozila ztráta svobody 

a dokonce i ztráta života. 

Podle svých skromných sil jsem plnil svůj národní ideál: vést boj za 

svobodu národa, za svobodu a důstojnost člověka a za čest 

týraného lidu. 

Nakolik se mi to povedlo, nebo zda jsem měl či mohl ještě více 

vykonat, jestli jsem nebyl zahálčivý nebo neprozřetelný, to patří 

posoudit mému svědomí, se kterým si má každý člověk sám 

zúčtovat, když dělá svědomitou přehlídku a uzavírá konečné účty 

ze svého života. 

Příští generace mi mohou vytýkat jakékoli chyby a nedostatky, ale 

žádám je, aby mi uznali alespoň jedno: lásku k mému slovenskému 

lidu a věrnost k československé státní jednotě, která je první 

etapou k bratrské spolupráci všech národů velkého slovanského 

světa.“ 
 

Zdroj: ŠROBÁR, Vavro, Jaroslav HRUBÝ. Z môjho života. Praha: 

Fr. Borový, 1946. (Kráceno a přeloženo redakcí Pětky.) 

Angelina Brahinets, Vojtěch Janíček, 

Matylda Lou Pešková, Jaroslav 

Khayarov, Ondřej Klimeš, Alexandr 

Košťál, Gabriel Košťál, Tomáš Šillar, 

Vojtěch Kovaříček, Kateřina 

Ležanská, Anna Sochorová, Ivan 

Vdovenko, Polina Loyan, Luboš 

Bližňák 
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Vánoce 
Jaroslav Vrchlický 

 

Hlas zvonů táhne nad závějí, 

kdes v dálce tiše zaniká; 

dnes všechny struny v srdci znějí, 

neb mladost se jich dotýká. 

 

Jak strom jen pohne haluzemi, 

hned střásá ledné křišťály, 

rampouchy se střech visí k zemi 

jak varhan velké píšťaly. –  

 

Zem jak by liliemi zkvetla, 

kam sníh pad, tam se zachytil; 

Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla, 

a v nebi hvězdy rozsvítil. 

 

A staré písně v duši znějí, 

a s nimi jdou sny jesliček  

kol hlavy mé, jak ve závěji 

hlas tratících se rolniček. 

 

Můj duch zas tone v blaha moři, 

vzdech srdcem táhne hluboce, 

a zvony znějí, světla hoří  –  

Ó Vánoce! Ó Vánoce! 

Mistr třeboňského oltáře: Adorace Páně z Hluboké 
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Vánoční píseň 
Jaroslav Seifert 
 

Rolničky slyším, slyším hlasy, 

myslím si: Kdo to přijel asi? 

Dlouho už neviděl jsem sáně, 

a proto toužím dychtivě 

podívat se zas jednou na ně, 

pohladit koně po hřívě. 

Však venku nikdo. Jenom vrána 

do pola sněhem zasypána. 
 

A slyším hudbu. Nechám všeho, 

jdu přivítati neznámého. 

Kdo je to? Slyším, někdo troubí, 

housle se ozvou k tomu vráz 

i basa, která zpívá zhloubi. 

Nic, jenom tma a ticho v domě 

opírají se silou o mě. 
 

A v koši u psacího stolu 

hryže si myška. My dva spolu  

známe se dávno. Tiše vklouzla 

tak jednou ke mně. Od těch dob 

je pokoj stále plný kouzla. 

Je, prosím, neplaš, nerozzlob 

tu přítelkyni malých dětí, 

umí tak krásně vyprávěti. 

 

Vždyť je to ona, myška malá, 

jež s Kristem Pánem v seně spala 

a viděla, jak Marie Panna 

už dlouhou cestou umdlévá 

a klesá k zemi uplakaná 

na trochu slámy do chléva. 

A viděla, jak s nebe rázem 

andělé slétali se na zem. 

 

A teď je u mne. Pode dveřmi 

tou škvírou chodí ke mně, věř mi. 

A od těch dob mi takhle hrají, 

rolničky slýchám v tento čas, 

okna mi květy rozkvétají 

a z nebe slýchám krásný hlas. 

Ne obyčejný, ale svatý, 

když do tmy ráno vyjdu vraty 

a spěchám sněhem na roráty. 

Mistr vyšebrodského cyklu: Narození Páně 
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Vánoce dospělých 
Jan Skácel 
 

Radostí dětí ohřejí si ruce 

budou se usmívat a říkat 

jsou tady Vánoce 

a bílou nití zaobroubí mráz 

to roztřepené 

co se v nich obnosilo za tak dlouhá léta 

 

A budou trošku veselí 

a trošku smutní 

a trošku pobavení sami sebou  

a ticho roztáhne svých deset prstů 

před jejich tváře 

a zamrzne do opuštěných ulic 

 

 

 

 

 

 
 

A teplá ramena stromečků 

vtlačí se do oken až bezdětní 

půjdou si po večeři na procházku 

a budou se držet za ruce 

a budou si dětmi 

a každý z těch dvou 

bude se snažit být ten dospělejší 

pečovat o toho druhého 

protože venku je kluzko 

a uvnitř Vánoce  

 

Albrecht Dürer: Klanění Tří králů 
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Betlém 
Andrea Hrodková 
 

„A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi 

nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe 

vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, 

Izraele.“ (Mt 2,6). 

 

Rodíš se ve mně 

a já v Tobě. 

Mé srdce je Ti chlévem, 

Tvé mou kolébkou. 

 

Díváš se s láskou, 

když hledám Tvoji tvář 

na cestě do Betléma. 

Rodíš se ve mně. 

 

Smím v srdci Betlém nosit, 

ač každý můj hřích 

stává se Tvou ranou. 

Rodím se v Tobě. 

 

Kříž mi kladeš na ramena, 

aby mé srdce vrostlo do Tvého. 

Rodím se v Tobě, Pane 

a Ty se rodíš ve mně. 

 

Krása roste 

v přijatém utrpení. 

Chlév zalévá světlo a jas. 

Smím v srdci Betlém nosit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventní píseň 
Jan Tauler 
 

Už k břehu loď se blíží, 

už k spáse člověka 

sesílá svého Syna 

Bůh, láska odvěká. 

 

Po tichém moři pluje 

a cíl své plavby zná: 

nám nese štědré dary 

vládkyně vznešená. 

 

Maria, rajská růže, 

ty schráno radosti, 

Královno nad hvězdami, 

nás z hříchu vyprosti. 

 

K nám tiše loďka pluje 

a nese blahou zvěst; 

nad kormidlem bdí láska, 

Duch svatý stěžněm jest. 
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Vánoce 
Vánoce jsou nejoblíbenější svátky v roce. Děti milují dárečky, dospělí 

si užívají sváteční atmosféru, pracovní volno, setkávání s blízkými 

a hodování. 

 
 

O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, 

o kterém křesťané věří, že je synem Božím. Ježíš se 

narodil v Betlémě hodně dávno. Proč je kolem 

jeho narození tolik rozruchu? Protože Ježíš byl 

dlouho očekávaný Mesiáš (Spasitel). 

Jeho narození doprovázela celá řada znamení, 

která dokazovala, že on je ten očekávaný Syn Boží 

— Spasitel světa. 

 

Původ slova Vánoce 

Slovo Vánoce pochází z německého Weihnachten. 

To se skládá ze slov weihen (světit) a Nacht (noc). 

Doslova bychom tedy mohli přeložit jako 

posvěcené noci.  

Kořeny Vánoc pocházejí z pohanských oslav 

zimního slunovratu. První zmínky o jejich oslavách 

pocházejí ze 4. století z Říma. 

V raném středověku byl důležitější svátek Zjevení 

Páně neboli Tři králové (6. ledna), kdy se  

 

 

mudrcové z Východu přišli poklonit 

novorozenému Ježíšovi.  

 

Vánoční příběh 

Ježíšův příběh najdeme v Bibli, přesněji v Novém 

zákoně v evangeliu podle Lukáše a Matouše. 

Tesař Josef se měl oženit s dívkou jménem Maria. 

Ještě před svatbou ale zjistil, že Maria čeká dítě, 

které nebylo jeho. Chtěl se proto s Marií rozejít. 

V noci k němu ale ve snu přišel anděl a řekl mu, 

aby nerušil své zasnoubení s Marií, že dítě, které 

nosí, je syn Boží. 

„Dáš tomu dítěti jméno Ježíš (Spasitel), protože on 

zachrání svůj lid.“ 

Josef si vzal Marii za ženu a oba s radostí očekávali 

narození dítěte. V té době poručil římský císař, že 

každý občan se musí nechat zapsat v místě, ze 

kterého pocházela jeho rodina. Josefova rodina 

pocházela z rodu krále Davida, a tak se musel  
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vypravit do Betléma, města, kde se narodil král 

David. Vzal tedy Marii a vydali se na dlouhou cestu 

do Betléma. 

Když konečně dorazili do cíle, byly všechny 

hostince plné. Maria cítila, že přišla její hodina, že 

se dítě již brzy narodí. Protože nemohli rychle najít 

žádný vhodný nocleh, uchýlili se do chléva, a tam 

se narodil malý Ježíšek. Maria ho zabalila do 

plenek a položila do jeslí. 

V okolí Betléma pásli pastýři svá stáda. V temné 

noci náhle uviděli záři. Byla jasná a oslnivá. 

Zároveň se ozval andělský hlas: „Nebojte se. 

Přináším vám radostnou novinu, vám i celému 

světu. Dnes se vám narodil Spasitel, Bohem 

slíbený král, ve městě Betlémě.“ Pastýři spěchali 

do města, našli tam Marii, Josefa i dítě a poklonili 

se mu. 

Příběh pak pokračuje vyprávěním o Třech králích. 
 

 
 

Štědrý večer 

Dříve byl Štědrý den postním dnem. Adventní půst 

končil večer, po východu první hvězdy. 

Štědrovečerní večeře měla podobu obřadu, bylo 

třeba splnit určitá pravidla. Děti navečer 

nedočkavě pozorovaly oblohu, aby zahlédly první 

hvězdu a mohlo se zasednout ke stolu. Během 

večeře nesměl nikdo vstávat, přinášelo to neštěstí. 

Na stole byl ubrus a na něm hrst zrní. Na zemi 

musela ležet sláma, jako symbol minulé i budoucí 

úrody. 

Na stole muselo být dostatek jídla, aby se zaručila 

hojnost i v příštím roce. Pod talíře se pokládaly 

drobné peníze nebo kapří šupiny, aby měla rodina 

dostatek peněz. Pokud někdo nedávno zemřel, 

prostíralo se i pro něj. 

Hostina začínala domácí oplatkou s medem nebo 

česnekem, který byl považován za ochrannou 

rostlinu. Po ní polévka a vánoční kuba — jídlo 

z hub a krupek. Nechyběla ani kaše — slaná, 

sladká, prosná, pohanková či krupicová. Ze 

sušeného ovoce se vařil pokrm zvaný muzika. 

Luštěniny, kroupy, mák, ovoce, med a česnek byly 

považovány za symbol hojnosti, takže nesměly na 

stole chybět. 

Dnes považujeme za tradiční vánoční jídlo kapra 

osmaženého v trojobalu a bramborový salát. Proti 

nádherné symbolické hostině našich předků naše 

večeře může působit jednotvárně. 

 

Štědrovečerní zvyky a pověry 

Do obřadů Štědrého dne se zapojovalo celé 

hospodářství. Zvířatům se dávala zvláštní nadílka, 

která měla zajistit zdraví a plodnost. 

Lidé věřili, že kdo celý den nejí, uvidí večer zlaté 

prasátko. 
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Oblíbené bylo hlavně věštění budoucnosti. Lidé 

věřili, že Štědrý večer má magickou moc a ukáže 

jim, co na ně v příštím roce čeká. 

Házení střevícem: Mladá neprovdaná děvčata 

házela střevícem směrem ke dveřím. Pokud špička 

střevíce ukazovala dovnitř, dívka zůstala další rok 

neprovdána. Když špička ukazovala ven, 

znamenalo to, že se provdá. 

Krájení jablka: Každý člen domácnosti si rozkrojil 

jablko. Hvězdička znamenala, že bude člověk příští 

rok zdravý. Křížek oznamoval nemoc nebo smrt. 

Pouštění svíček z lodiček: Do oříškových skořápek 

se dala svíčka a podle toho, jak dlouho plula, se 

dalo usuzovat, jaký bude příští rok. 

Lití olova: Roztavené olovo se nalilo do nádoby s 

vodou. Chladnoucí olovo vytvořila tvar, ze kterého 

se odhadovalo, čemu se nejvíce podobá. 

Šupinky do peněženky: Tam, kde měli kapra, 

schovala hospodyně lesklé šupiny. Věřilo se, že se 

budou v domácnosti držet peníze. 

Cibulové slupky: Hospodář naloupal 12 slupek od 

cibule, položil je vedle sebe a do každé nasypal 

trochu soli. Která slupka do rána zvlhla, v tom 

měsíci mělo být dostatek vláhy. Naopak, která 

slupka zůstala suchá, označovalo, které měsíce 

nezaprší. 

 

Půlnoční mše 

Noc, která spojuje Štědrý den a následující Boží 

hod, je posvátná. V tuto noc přišlo na svět 

děťátko, jehož narození oznamovali andělé. Na 

počest jeho narození se o půlnoci slaví v kostelech 

slavnostní mše, které se říká půlnoční. 

 

Vánoční koledování 

Vánoční koledování začalo Štědrým večerem. Na 

venkově chodili na koledu pastýři s celou rodinou. 

Zapráskali bičem, zatroubili na troubu a zvěstovali 

narození Ježíška. Později chodily na koledu hlavně 

děti. Lidé věřili, že když darují koledníkům, tak 

také dostanou — bohatou úrodu a štěstí v dalším 

období. 

Na svatého Štěpána se chodilo na koledu. Nejdříve 

chodil pan farář s učitelem a žehnali příbytkům. 

Později se z koledování stala zábava pro děti. 

Chodily s hůlkou, na které byla připevněná 

betlémská hvězda, a zpívaly koledy. Dostávaly 

vánočku, ovoce nebo i drobné peníze. 
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O Vánocích, které nechtěly být 
Josef Čapek 

 

Tak poslouchejte. 

Byl jednou takový rok, nu, za nic ten celý rok 

nestál. Pánbůhví, co to tehdy do lidí vlezlo, ale 

všichni byli v tom roce nějací – mrzcí. Byli zlí, 

závistiví, jeden druhému nic dobrého neudělal, 

inu, nějaké mizerné to v tom roce na celém světě 

bylo. A děti – děti, ty zvlášť v tom roce byly nějak 

špatné a protivné. Nechtěly se česat a mýt, 

nechtělo se jim chodit do školy, vybíraly si v jídle, 

byly hádavé a ubrečené, líné a nepořádné, 

nedávaly ve škole pozor, ošklivě psaly a špatně 

počítaly a dělaly do sešitů kaňky, nadávaly si 

a říkaly škaredá slova a zlobily rodiče, nu, vůbec 

tedy byly v tom roce náramně nevydařené. Moc 

špatně to tehdy na světě vypadalo a tak to bylo 

v lednu i v únoru, v březnu i v dubnu, v květnu 

a v červnu, v červenci i v srpnu a ještě pak i v září, 

v říjnu, v listopadu, a pořád to s těmi lidmi a dětmi

 

nebylo lepší. A už tu byl prosinec a bylo to, zvlášť 

s těmi dětmi, ještě spíš horší. A tu se stalo, že si 

Vánoce řekly: Tak vida, už je tu prosinec 

a v prosinci mají být Vánoce. Ale lidé jsou nedobří 

a děti čím dále tím protivnější; ani se už dívat na to 

nemůžeme. Když je to letos s lidmi i dětmi na 

světě tak špatné, tak jim to za trest uděláme tak, 

že nepřijdeme, že žádné Vánoce letos nebudeme. 

A tak si to ty Vánoce umínily, že v tom roce 

nebudou. 

Nu jak! Docela prostě: bylo to v novinách. Ty 

Vánoce daly oznámení do novin: 

CTĚNÉMU OBECENSTVU! 

Oznamujeme, že za příčinou lidské i dětské 

špatnosti letos žádné Vánoce nebudeme. 

S veškerou úctou 

Vánoce

 
Á, panečku, tohle byla rána! Už několik dní před 

Štědrým večerem to začalo vypadat nějak divně. 

Sníh nebyl, žádné sáňkování, na lyže ani 

pomyšlení, pořád jen pršelo, černo a samé bláto. 

Aha – a lidé se lekli, že? 

Ba ne, nic se nelekli, takoví byli lidé v tom roce 

špatní, že se nelekli a řekli si: Nechťsi, ať si žádné 

Vánoce nepřijdou, z toho my si nic neděláme. Však 

my si uděláme Vánoce sami. A tak to také udělali; 

nic si z toho nedělali, že Vánoce nechtějí být, 

a nakoupili si vánočních stromečků, ověsili je 

stříbrem a cukrovím, nakoupili všelijakých dárků 

a dali je pod stromečky a strojili si štědrovečerní 
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večeře a dělali to všecko tak, jako kdyby Vánoce 

byly, ačkoliv Vánoce nechtěly být. 

Tak to přece nebylo těm Vánocům nic platné, že 

nechtěly být, když si lidé udělali Vánoce sami. 

Ba ne. Vánoce se na všechny ty přípravy dívaly 

zdálky a řekly si: Jen počkejte, však uvidíte, zda se 

vám to bez nás tak vydaří, jako kdybychom to byly 

my. 

A také že ano: tyhle Vánoce, při kterých Vánoce 

nechtěly být, dopadly v tom roce opravdu nějak 

nanicovatě. 

A jaké tedy byly? 

No, tak jen považte: Hospodyně zadělaly na 

vánočky, ale vánočky se jim pak rozbředly, že byly 

placaté jako rohožka přede dveřmi; nebo byly 

tuhé a brouskovaté (sražené a popraskané) jako 

mýdlo a jako gumová podešev; nebo se jim spálily 

a byly černé jako uhel. A rybí polévka byla hořká 

a ryba byla navrchu spálená a uvnitř syrová a měla 

pětsetkrát víc kostiček než jindy. A jablkový závin 

kuchařky dvakrát solily a nebyl vůbec k jídlu. 

A krocan – do spíže vlezla kočka a ožrala na něm 

prsíčka, to nejlepší. A vánoční cukroví jim spadlo 

na zem a do škopíčku s vodou špinavou od 

podlahy, zrovna když je nejlépe vypečené 

vyndávaly z trouby. 

Ale přece měly děti aspoň stromeček a dárky! 

Měly, ale také jak to dopadlo! 

Jak? 

Svíčky na stromečku vůbec nechtěly svítit, jenom 

čmoudily a moc to smrdělo. Překotil se na zem 

a všechno se na něm rozbilo. Cukroví bylo štiplavé. 

Ořechy byly prázdné nebo červivé. Jablka byla 

uvnitř shnilá a pomeranče kyselejší než ocet. 

A co dárky? 

S dárky to také dopadlo špatně. Panenkám se 

hned odlepily vlásky, spadly jim hlavičky, odtrhla 

se ručička nebo nožička. U vlaků a aut se hned 

klukům rozlámala kolečka a nechtělo to jezdit. 

Děti si nedaly dobře pozor, zamotaly se a šláply si 

do nádobíčka, rozsedly si kuchyňky, pokojíčky 

a loutková divadla. Do knížek si umazanýma 

rukama nadělaly mastné skvrny. Nové šaty si 

pokecaly inkoustem. Gumové míče jim hned 

praskly. Na každém dárku se něco pokazilo. A lidé 

a děti si řekli: To se nám ty Vánoce nepovedly. To 

nebyly žádné pořádné Vánoce. Musíme se 

napřesrok polepšit. 

A polepšili se? 

Polepšili se. Lidé byli hodnější, a děti také byly 

poslušnější a lepší. A na druhý rok se už Vánoce na 

ně nezlobily a přišly a dopadlo to všechno dobře. 

A od těch dob už přišly Vánoce každý rok 

a vždycky na nich bylo mnoho pěkného, rok jak 

rok, pokud vy, děti, pamatujete. 
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Okresní finále ve florbalu dívek 
Ve středu 7. 12. 2022 proběhlo okresní finále ve florbalu dívek. 

Holky naší školy předvedly skvělé výkony ve složení: Lucie Vojáčková, Denisa Pospíšilová, Anna Konrádová, 

Natálie Nováčková, Sofie Němečková, Soňa Smoluchová, Sofie Maturová, Tereza Cikrytová, Karolína 

Hejlová, Leona Šťastná, Nela Pospíšilová, Elisabeth Příhodová, Melissa Nitsche. Celému týmu, který naši 

školu reprezentoval, patří velká pochvala! 
 

 
 

Vánoční hvězda  
pro onkologické dětské oddělení v Olomouci 
 

Letos se vybralo na 311 kusů velkých hvězd za 38 540 Kč. Z toho 50 % je dar. Neskutečné množství! Velice 

děkujeme dětem i rodičům. 

 

38 540 Kč 
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Mikuláš 
Jako každý rok vyšel z naší školy Mikuláš se svým doprovodem a navštívil 

děti v mateřských školkách. Potom také rozdával nadílku na prvním 

stupni. Mikuláš na naší škole předvedl i malý zázrak, protože se v jednu 

chvíli rozdvojil. Důkaz vidíte na spodní fotografii. 
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5. B se chlubí!  
Úspěch na logické olympiádě 

 

Máme mezi sebou úžasnou spolužačku Karolínku Dolečkovou, která reprezentovala naši školu v krajském 

kole Logické olympiády. V letošním roce se této akce zúčastnilo téměř 95 tisíc dětí. Kája obsadila 

neskutečně krásné 6. místo. Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící v kraji je obrovský úspěch. Moc 

gratulujeme!!! Podívejte se na diplom, který určitě bude milou připomínkou letošního úspěchu. 
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Beseda s myslivcem 
 

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 jsme se v divadelním sálku 

zúčastnili odborné přednášky o myslivosti. 

Dozvěděli jsme se zajímavosti o lesních zvířatech, 

připomněli jsme si rozdíl mezi srncem, jelenem, 

daňkem, muflonem. Pan myslivec nám ukázal rohy 

a parohy jednotlivých zvířat, jejich kopýtka, na 

vábničce předváděl zvuky zvířat. Naučili jsme se 

rozeznávat vránu, havrana a krkavce. Poučil nás 

 

o tom, proč nemáme sahat na mláďata, proč je 

třeba udržovat rovnováhu mezi zvířaty – zabránit 

přemnožení. V zimě je důležité přikrmování zvěře. 

Dozvěděli jsme se i něco o stopách v zimě. 

Přednáška byla zpestřená malou scénkou tří dětí 

vybraných z našich řad. 

Beseda byla velmi zábavná a poučná. 

třída 2. B 
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                              Kluci v Istanbulu            

 
Chlapci z osmých a devátých tříd se podívali do 

tureckého Istanbulu. V rámci projektu Erasmus+ 

šest žáků společně s učiteli navštívili na celý týden 

soukromou školu Safak v Istanbulu a zúčastnili se 

programu, který pro ně turečtí učitelé nachystali. 

Projekt Save the nature, save the future 

(Zachraňme přírodu, zachraňme budoucnost) 

koordinovala řecká škola z Larissy a společně 

s naší školou ze Šumperka, portugalskou z Porta 

a rumunskou školou z Constanty jsme plnili úkoly, 

které byly zaměřeny na ochranu a budoucnost 

naší planety. Našim dětem poskytly zázemí 

turecké rodiny a ukázaly jim svou vstřícnou 

východní pohostinnost. 

Istanbul, dříve Konstantinopol, se rozkládá na 

obou březích Bosporského průlivu a žije zde už 

okolo 25 milionu obyvatel. Přeplněnost tohoto 

města jsme cítili na každém kroku. Především na 

světově známém Grand bazaru, kde jsme 

ochutnali tureckou baklavu, cukroví, oříšky 

a neodmítli jsme ani pravý černý čaj.  

Turečtí přátelé pro nás nachystali plavbu na lodi 

pod Bosporským mostem. Kochali jsme se 

večerním výhledem z Galatské věže, která přežila 

řadu zemětřesení i požárů. Mimochodem, i my 

jsme zažili v Istanbulu zemětřesení. Naštěstí 

nebylo příliš silné a nikomu se nic nestalo. Většina 

z nás ho prospala. 

Pod Bosporským mostem jsme nejenom propluli, 

ale autobusem jsme se projeli až na asijskou 

stranu, kde jsme navštívili místní botanickou 

zahradu s výhledem na tento most. 

Naše kufry jsme naplnili k prasknutí, naše 

vzpomínky jsou nezapomenutelné a na naše 

přátelství s tureckou školou budeme navazovat 

i v budoucnu. 

Mgr. Lýdie Špániková 

koordinátorka projektu, učitelka 
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Malá vánoční aukce obrázků 
 

Online aukce, do které žáci darovali své obrázky, byla úspěšně zakončena 9. 12. 2022. Minulý rok vynesla 

aukce 6 271 Kč. Letos byly obrázky vydraženy za celkovou částku 7 071 Kč. Tato suma bude poukázána na 

dobročinné účely. Konkrétní projekt, kterému budou vybrané prostředky věnovány, zvolí žáci na zasedání 

žákovského parlamentu. Velice děkujeme všem žákům, kteří věnovali své výtvory, a také dospělým za 

jejich příhozy. Aukci pořádala Unie rodičů Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, 787 01 Šumperk.  
 

Dinosaurus 
J. Milde, 2. C 

 

Strom 
T. Milde, 5. A 

 

Kočičí tvář 
A. Polák, 9. B 

 

Anděl 
S. Štěpánková, 9. B 

 

 
Strom života 

J. R. Allan, 2. B 

 

 
Přátelství 

G. I. Siváková, 7. B 

 

 
Strom na přelomu… 

J. Cveček 

 

 
Dívka a kůň 

D. Šalamounová, 5. C 

 
 

Ahoj, sovo 
S. Kaněv, 1. C 

 

 
Tři kamarádi 

D. Šalamounová, 1. A 

 

 
The Pink panther 

K. Mičová, 8. B 

 

 
Velká čínská zeď 

V. Klusoň, 1. B 

 
 
 
 
 

Na louce 
S. Perekstová, 9. A 

 

Amálie 
R. Špička, 5. C 
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Výroba adventních věnečků v 5. B 
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Andílci z 1. A 
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Objevuj a poznávej pomocí poezie 
 

 
 

Peklo 
Marek Juřina, 9. A 

 

Jak jsem vydech naposled, 

zatočil se se mnou svět. 

Moje duše černá dala se pak v let. 

Teď u Chárona stojím a minci mu podávám, 

jízdenku pak od něj za to dostávám. 

 

Když vystoupil jsem z lodi, 

přede mnou pes stál. 

Nevím proč, 

ale každý se ho bál. 

Jakmile však přijdu blíž, utíkám i já. 

Od toho psa nečekej, že ti packu dá. 

 

U přepážky stojí všude ďáblové. 

Snaží se je obejít duše bláhové. 

Tři soudci tam sedí, řeší hříchy mé, 

vyhnout se jim nelze, je to nemožné. 

 

Na Asfodel mě duše Minoa posílá, 

kde do skonání věků bloudí duše má. 

 

 

 

 

Smutné stíny Vánoc 
Natálie Richterová, 9. B 

 

Venku už je zima, mráz, 

Vánoce se blíží zas. 

O Vánocích lidé někteří, 

jen sami se sebou večeří.  

 

Jsou staří lidé, jenž jsou sami –  

vlastní rodinou odepsaní. 

Smutno jim je, v srdci mráz, 

z oken koukají na nás. 

 

Jejich tváře smutné, bez citů, 

radost nevešla k nim do bytu. 

Stačí se na ně pousmát   

a svůj úsměv jim dát. 

 

Začnou se pak usmívat, 

a třeba i koledy zpívat. 

Neměli by býti sami –  

staří lidé od rodiny odepsaní. 

 

 

 

 

Foto: Matylda Pešková Lou, 7. B 
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Zima 
Nikolas Krejčí, Jan Dvořák, 9. B 

 

Zima, zima, zimička, 

rozzářená očička. 

Vždy, když padá sníh, 

hnedka jedem na saních. 

 

Sněhuláky každý staví. 

Jsou velcí a kulatí. 

Stavíme je rádi, 

stavíme je s kamarády. 

 

Pod deku se schováme, 

na pohádky koukáme. 

Koledy si zazpíváme 

a cukroví naděláme. 

 

Autoři této básně jsou přesvědčeni, 

že jejich text bude umístěn  

do všech slabikářů. 

 

 

 

Krása 
Melánie Ermanová, 9. B 

 

Představuji si ji jako půvabnou ženu. 

Jiný krásu vnímá jako rozkvetlou květinu. 

Já o definici krásy mnoho říci nedovedu, 

a tak o ní raději pouze pěju. 

 

Čistý les posetý květinami, 

žena nosící červené drahokamy, 

východ slunce nad klidnými vlnami. 

Ale co když jsme krása my? 

 

Radost druhým či sobě smíme dělati, 

bezmocnému člověku můžeme pomáhati, 

všichni lidé mají možnost se na sebe usmívati. 

Jak tedy budeme krásu pojímati? 

 

 

 

Klondike 
Veronika Souralová, Denisa Paulová, 9. A 

 

Nemám doma svoje rodiče! 

Možná je unesli prarodiče. 

 

Nemůžu je nikde najít, 

budu asi muset do sklepa zajít. 

Nechci vám ale tajit: 

„Do sklepa se bojím zajít.“ 

 

Zkusím jim ještě mobilem zavolat, 

nebo je hlasitým křikem přivolat. 

 

Uběhly dva dny ale oni nikde. 

Hledala jsem je všelikde. 

Až třetí den jsem přišla na to, 

že rodiče šli hledat zlato! 

 

 

 

 
Foto: Kateřina Hrochová, 8. A 
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Zima 

Stanislava Prachařová,  

Ema Březinová, 9. A 

 

Za oknem znovu padá sníh, 

venku slyším dětský smích. 

 

Obuju si sněhule 

stejně jako minule. 

Nasadím si čepici  

a už běžím ulicí. 

 

Za sebou si táhnu sáně, 

na kopci si sednu na ně. 

Jedu dolů kolem domu 

a napálím to do stromu. 

 

Máma volá sanitku, 

toto je den zážitků. 

 

 

 

Krtci 
Michal Bortl, 9. B 

 

Krtci rádi krtí nory, 

jsou to malé potvůrky. 

Rozkopávaj mi brambory, 

a někdy taky okurky. 

 

V noře mají hodně rušno, 

je tam samá dálnice. 

Ti, co jezdí moc neslušno, 

často skončí na záchytce. 

 

Posedne-li krtka hlad, 

mračí se převelice. 

Jestli ho budete štvát, 

kousne vás do zadnice. 

 

Se zálibou dědu zlobí, 

rozkutávaj zahradu. 

Děda už jim kope hroby, 

vždy má jedu hromadu. 

Foto: Matylda Pešková Lou, 7. B 
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Smrt 
Petr Polášek, Jan Prudík, 9. A 

 

V srdci je to zkrat. 

Jen jednou – snad. 

Doufám, že brzy bude lék 

na stáří a na mozek. 

 

Nemohu s tím udělat nic, 

snažit se mohu sebevíc. 

 Je to osud všeho živého, 

 potká to přece každého. 

 

Ležím na smrtelné posteli, 

dveře se přede mnou zavřely. 

 Můj život je u konce, 

už ze sebe nemusím dělat pitomce. 

 

 

Mysl 
Melánie Ermanová, 9. B 

 

Říkají ti, že moc přemýšlíš? 

Prý si často věci domýšlíš. 

„Naivní možná jsem, 

ale život si žiji jako krásný sen.“ 

 

Naivita se nerovná s blbostí, 

jen vidíš činy lidí s jinou radostí. 

Možná míváš růžové brýle, 

ale radši je mít, než se tvářit shnile. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Matylda Pešková Lou, 7. B 
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Přijímačky 
Melissa Nitsche, Nikola Jurenková, 9. A 

 

Škola je jedno velké peklo, 

všechno z hlavy mi uteklo. 

Přijímačky jsem nedala 

a na zadek jsem doma dostala. 

 

Musela jsem na Copku, 

bylo to fakt hrozné. 

Příště mi řádně pohrozte, 

ale teď mi hlavně pomozte! 

 

Další rok jsem přijímačky dala, 

tak jsem dál ve studiu pokračovala. 

Vskutku to nebylo zas tak těžké, 

dokonce jsem dostala pochvaly hezké. 

 

Takže, děcka! Učte se! 

Lepší život vám to přinese. 

Nemějte žádné deprese, 

smutek se přenese 

a radost přinese. 

 

 

 

Přijímačky 
Marek Juřina, 9. A 

 

Ze školy se vypravili, 

špatně se však připravili. 

Učitel jim zadal test, 

čeká je teď strašný trest. 

 

Pero krouží po papíru, 

udělalo do něj díru. 

Rychle křížkují odpovědi, 

i ty, které nevědí. 

 

Když jim potom odzvonilo, 

moc se jim to nelíbilo. 

Měli se učit, je to tak, 

teďka jim to vytře zrak. 

 

Smrt 
Adam Osladil, 9. B 

 

Smrt znenadání přišla 

a život vzala. 

A zemřelé duše šly do pekla. 

 

Tak jim popřejme hodně štěstí. 

Nekonečné utrpení je totiž očekává. 

 

V podsvětí všude stoly prostřeny 

a rozmístěny sudy vína. 

Avšak hříšníci mohou jen litovat. 

 

Démoni jim nabízejí jídla. 

Jakmile si však hříšníci vezmou, 

pochutiny se na prach rozpadnou. 

 

Další lidé pokračují, 

proplouvají životem. 

A blíží se ke smrti. 

 

 

Sebevědomí 
Melánie Ermanová, 9. B 

 

Potřebujeme ho, či nikoli? 

Udělali bychom pro něj cokoliv? 

Hraje v našem životě významnou roli? 

Či snad drží nad naší radostí pistoli? 

 

Sebevědomý člověk  

je lidskou společností brán za  hrozbu, 

nepotřebuje žádat o prosbu, 

pokud chce bezstarostně žíti, 

pohledy a myšlení ostatních na svém těle necítí. 

 

Sebevědomí není nadřazenost, 

jeho znamením je přirozenost, 

miluje nenucenost, 

a nenávidí vymyšlenost. 

 

Sebevědomí nechce méněcennost. 
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Štěňátko Max 
Ondřej Klimeš, 7. A 

 

Lily a Ben zase prosili rodiče, že chtějí štěňátko. 

„Prosím, tati. Budeme se o něj fakt starat, že jo, 

ségro?“ zkoušel to Ben. 

„Jasně, brácho,“ přisvědčila Lily. 

Maminka a tatínek ale jako obvykle řekli: „Jasně, 

budete se o něj starat chvilku a pak konec. Péče 

o psa zbude na nás a vy se na něj vykašlete. Ne, 

prostě ne!“ 

„Ale prosíííím, tati,“ nevzdávala se dvojčata. 

„No tak dobře. Ale nejprve si ho jen na týden 

půjčíme a potom uvidíme,“ svolili rodiče. 

Ještě ten den jeli do zverimexu a půjčili si 

štěňátko, které bylo bílé s hnědými flíčky. 

Pojmenovali ho Max. Dvojčata se o něj opravdu 

dobře starala. A tak jim ho rodiče koupili. Lily 

a Ben byli nadšení. A rovnou šli i s rodiči Maxe 

vyvenčit. Pejsek byl zvídavý a očichával všechno, 

co mu přišlo do cesty. Když se vrátili domů, byl 

Max utahaný a unavený. Hned si lehl do svého 

pelíšku a usnul. Další den se Max vzbudil a začal 

prozkoumávat zahradu. Moc se mu líbila, neboť 

byla pěkně velká a prostorná. Lily a Benovi se moc 

nechtělo do školy, ale museli jít. Ve škole se všem 

chlubili. 

Ale doma na ně nečekala dobrá zpráva. Když Ben 

a Lily otevřeli dveře, hned uviděli, že se máma 

a táta tváří smutně.  

„Co se stalo, tati?“ zeptala se Lily. 

„Max,“ zašeptal tatínek. 

„Co je s ním?“ začal si dělat starosti Ben. 

„Byli jsme s maminkou na procházce a … a Max se 

nám ztratil. Moc nás to mrzí.“ 

„Ale ne!“ dala se Lily do pláče.  

Všichni si Maxe velmi oblíbili. A mezitím venku 

začalo sněžit. Zima je tu! 

„Vždyť tam zmrzne!“ začala Lily ještě víc plakat. 

„Neboj, my ho najdeme,“ utěšoval ji Ben. 

„Vyvěsíme plakáty a řekneme to každému ve 

městě,“ dodala maminka. 

 

 
 

„To bude dobré,“ pohladil Ben Lily a bokem řekl 

mamince: „Teplé kakao, prosím.“ 

„Dobře,“ odpověděla maminka, uvařila kakao 

a dala ho Lily. 

„Děkuji,“ zašeptala Lily. 

Maminka s tatínkem vyvěsili plakáty. Lily a Ben 

informovali své kamarády. Všichni začali hledat. 

Max však nebyl k nalezení. O tři dny později museli 

konstatovat: „Nic, je pryč.“ Všichni si mysleli, že 

musí být mrtvý, protože venku zase hustě sněžilo. 

Lily a Ben byli smutní, ale už se začínali se ztrátou 

štěněte pomalu smiřovat. A maminka s tatínkem 

měli černé svědomí, protože si uvědomovali, že 

měli Maxe více hlídat. 

Rodina si řekla, že se ještě jednou projdou po 

cestě, kudy šli maminka a tatínek tenkrát 

s pejskem na procházku. Kráčeli asi půl hodiny, 

když se ozval divný zvuk. Bylo to zakňučení. Začali 

pátrat. Po pár minutách objevili Maxe, který měl 

nožku zaklíněnou mezi kořeny. Lily a Ben tomu 

nemohli uvěřit. Našli Maxe! Maminka s tatínkem 

Maxe osvobodili a odjeli na veterinu. Tam jim 

řekli, že Max má jen lehce pochroumanou nohu, 

že je promrzlý a hladový. 

Doma mu děti daly pořádně najíst a napít 

a zabalily ho do teplé deky. Max byl vyčerpaný 

a hned usnul. Když se druhý den probudil, vypadal 

stokrát lépe.  
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A vůbec netušil, že tohoto dne je právě Štědrý 

den. Byly Vánoce. V domě panoval zmatek a shon. 

Maminka pekla cukroví a Lily jí pomáhala. Tatínek 

donesl do obýváku stromeček a společně s Benem 

ho ozdobili. Potom Lily a Ben prostřeli stůl. Max to 

všechno se zájmem sledoval. 

„Ale ne!“ vykřikla najednou maminka. 

„Co se děje?“ zeptal se starostlivě tatínek. 

„Zapomněla jsem koupit kapra!“ 

„Neboj, ještě zajedu do města. Snad budou mít 

ještě v obchodě otevřeno,“ uklidnil ji tatínek. 

Hned skočil do auta a taktak stihl kapra koupit, 

neboť v obchodě právě zavírali. Maminka se 

spokojeně usmála a kapra připravila. Každému 

dala pod talíř šupinu, aby měli štěstí. I když už měli 

štěstí veliké. V náhodný den šli náhodou do lesa 

a náhodou Max zaknučel, náhodou ho zaslechli 

a on náhodou za tu dobu neumrzl. Velké, až přímo 

neuvěřitelné, štěstí. 

Rodina si pochutnala na večeři a šla celá šťastná 

do obýváku, kde na ni pod stromečkem čekaly 

dárky. I pro Maxe. Poté se rodina vydala spát. 

A tak v domě usínali v posteli šťastný tatínek, 

šťastná maminka, šťastná Lily, šťastný Ben 

a v pelíšku šťastný Max. 

 

 

 

Nástěnnou malbu Strom čtyř ročních období vytvořila Karolína Mičová, 8. B 
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Jak jsem si vybíral(a) střední školu 
U textů žáků devátých tříd tentokrát zachováváme anonymitu a neuvádíme jména. 

 

Budu se hlásit na dvě školy: Gymnázium Šumperk 

a Střední průmyslová škola Šumperk (grafický 

design, elektrotechnika). Školy jsem si volil podle 

toho, co mě baví nebo co se chci naučit. Hlásím se 

na gymnázium, abych mohl později studovat na 

vysoké škole. U elektrotechniky se chci naučit 

něco o obecné technice. Nejlépe z čeho se skládá 

počítač a mobil, vyměnit si sám baterii nebo jak tu 

techniku složit. Taky přemýšlím, jestli bych potom 

šel na vysokou školu nebo si našel práci. A na 

grafický design se hlásím jen pro jistotu, kdybych 

se nedostal na žádnou z těch dvou středních škol, 

tak abych dělal něco, co mě baví. Radil jsem se 

s rodiči a zní nám to nejlépe, protože takové učivo 

mě zajímá a baví. A co se týče přijímacího řízení, 

tak mi to celkem jde. Připravuji se na přijímačky už 

od minulého roku. Už tehdy jsem chodil 

k soukromé učitelce a tam jsme dělali 

přijímačkové testy. Dnes, když si udělám test, tak 

mám 31 bodů v češtině a v matematice jsem 

naposledy měl 29 bodů. Není to moc, ale ještě 

mám čas a prostor pro zlepšení. Jedině 

u grafického designu se moc nespoléhám na 

přijetí. Přijde mi, že umím kreslit a malovat, jenže 

ne nejlépe. Dokreslím obrázek hlavy a připadá mi 

to pěkné, ale podívám se k sousedovi a jeho je 

lepší. A tak mi to přijde všude, umím to nakreslit 

dobře, jenže mi přijde, že skoro každý to umí lépe. 

Ale mně spíš jde o to se dostat na gymnázium 

nebo průmyslovku. Tak mi přejte štěstí. 

 

 

 
 

Výběr střední školy je jeden z momentů, který Vám 

změní život. Není jednoduché se ve svých 14-15 

letech rozmyslet, co nás v životě bude bavit 

a naplňovat. Někdo vyniká v matematice, druhý 

v ruském jazyce či ve výtvarné výchově. Podle toho 

se můžeme nasměrovat, nebo rozhodnout 

o našem povolání. 

Jste se svou volbou povolání spokojení? Změnili 

byste své rozhodnutí? Tyto otázky putují v hlavě 

jak dospělým, tak dospívajícím. Mně také, je 

v pořádku přemýšlet o následcích svých činů. 

Při výběru školy se snažím vnímat maličkosti okolo 

věcí, které mě baví. Zhodnocuji své dovednosti, 

přemýšlím nad různými možnostmi.  

Baví mně naslouchat druhým, snažím se jim co 

nejvíce pomáhat a ráda učím druhé zajímavé věci. 

Moc mě baví ve škole zjišťovat zajímavé 

podrobnosti, které patří k probírané látce. 

Za svou první školu jsem si vybrala gymnázium 

v Šumperku. V budoucnu bych chtěla pracovat 

jako psycholožka, a proto si myslím, že gymnázium 

je pro mě ideální volba. Gymnázium je skvělou 

přípravou pro ty, kteří budou pokračovat ve studiu 

na některé z vysokých škol. Také poskytne široký 

všeobecný přehled.  

Druhou školou si nejsem jistá, ale přemýšlím nad 

gymnáziem v Olomouci. Není to velká dálka a byla 

by možnost dojíždět domů. 

Při výběru školy se radím s mými rodiči. Pobavíme 

se o možnostech týkajících se školy, rozhodování je 

vždy na mně. Myslím si, že je důležité, aby si 

dospívající dítě vybralo školu podle sebe. 
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Tohle téma se začíná u mě stávat poslední dobou 

hrozným problémem. Ne jenom kvůli přijímačkám, 

ale i kvůli správnému výběru školy. Ještě do 

nedávna jsem ani nevěděla, čím vůbec chci být, až 

vyjdu základní školu. Bylo to pro mě hodně 

stresující, protože každý z mého okolí věděl, čím 

chce být, nebo třeba čím by se jednou chtěl stát, 

ale já jsem pořád nevěděla, co vůbec chci v životě 

dokázat, a to byla chyba. Nakonec mi pomohl 

s výběrem můj táta, který se k tomu hodně měl, 

ale opravdu jsem nečekala, že by mi s tímhle 

dokázal táta tak pomoct. Potřebovala jsem 

někoho, kdo by mi uměl poradit nebo pomoci 

a můj táta přišel zrovna ve správný čas. Výběr 

jsme pečlivě probírali, co by se tak ke mně hodilo 

a nakonec jsme došli k tomu názoru, že nejlepší 

pro mě bude pracovat s lidmi. Našli jsme úžasnou 

školu v Zábřeze se zaměřením na sociální péči 

a služby. Hned poté, co jsem si přečetla nějaké 

informace o té škole, školu jsem si zamilovala. 

A myslím si, že je to přesně škola pro mě, ale to 

jestli jsem si vybrala dobře, zjistím, až na školu v 

září nastoupím. Popravdě se toho celkem bojím, 

přece jenom to bude něco jiného. Potkám úplně 

nové tváře, poznám nové metody učení a ne 

jenom učení, ale i života a mnohem více. Než bych 

to všechno vyjmenovala, byli bychom tady hodně 

dlouho. O druhé škole jsem nějak úplně ještě 

nepřemýšlela. Jsem spíše ráda aspoň za to, že už 

konečně vím, co chci dělat a plánovat dál 

budoucnost. Už se pomalu, ale jistě dostávám 

blíže ke svému snu a to je to, co jsem vždy chtěla, 

ale za to musím poděkovat hlavně tátovi, protože 

bez něho bych byla ztracená. Musím tedy říct, že 

tohle období je zatím pro mě nejtěžší z celého 

mého života, ale zase mi to hodně dává. Čím dny 

běží rychleji, tím mám víc a víc zkušeností. Přijde 

mi, že každým dnem jsem silnější a silnější. Teď jen 

musím udělat přijímačky a bude tohle všechno za 

mnou, tedy aspoň v to doufám. 

 

 
 

Úplně upřímně mám vybrané ty dvě školy, které se 

mi zdají pro mě nejlehčí a taky mi v budoucnu 

budou moct vydělat hodně peněz. Už jenom že se 

mi moc nechce na vysokou školu tak mám první 

školu SOŠ Informační technologii, kde budu pak 

moci po škole dělat např. programátora. Chci být 

programátor, protože je to za prvé většinou hodně 

peněz a bavilo by mě navrhovat a vytvářet pro lidi 

stránky. Jediné problémy, které při tom řeším, jsou 

hlavně, že se tam nebude moc lehké dostat, 

protože se tam minulý rok hlásilo myslím, že nějak 

129 lidí a oni berou jen 60 (30 do každé třídy), 

takže si nemyslím, že to bude tak moc jednoduché. 

Pak jsou tu samozřejmě přijímačky, což je moje 

hlavní překážka, ale myslím, že když se na ně 

pořádně naučím a budu si každý den aspoň něco 

trénovat, nějakou šanci mám. Jako druhou školu 

nemám zatím skoro ponětí na kterou se hlásit, ale 

dost pravděpodobně zkusím Obchodní akademii 

v Šumperku, protože mi to doporučila naše školní 

psycholožka. Takže první školu mám SOŠ 

Informační technologii a druhou asi Obchodní 

akademii v Šumperku (tam na tu vysokou musím 

jít), pokud si nic lepšího nenajdu. 
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Už brzy budeme psát přijímací zkoušky. Je důležité 

myslet na hodně věcí jako je například: co bude po 

střední škole, peníze, uplatnění… Je těžké si 

vybrat. Já ale už mám vybráno. Od malička vím, že 

chci pracovat se zvířaty. Proto jsem se rozhodla 

pro Střední školu zemědělskou a veterinární 

Lanškroun. Dám si tam obě přihlášky na obory: 

všeobecné veterinářství a chov koní. Oba tyto 

obory jsou s maturitou. Přijímací zkoušky budu 

psát oba termíny, z toho se po té vybere nejlepší 

výsledek z českého jazyka a z matematiky a pošle 

se to na oba obory. Je to podle mě velmi dobrá 

volba. Babička s dědečkem mi nabídli, že bych 

mohla od pondělí do pátku být u nich doma a do 

školy jezdit autobusem. No, už s tím spíše počítají. 

Byla jsem i na dni otevřených dveří a cítila jsem se 

tam velmi dobře. Škola nabízí udělání si řidičského 

průkazu zdarma, licenci… S rozhodováním mi 

hlavně pomáhala moje maminka, za což jí moc 

děkuju. Pořád jsme si říkali pro a proti. 

Samozřejmě jsem se setkala s různými názory, ať 

už to, že tam nemám chodit, že ze mě nic nebude 

a podobně. Musím myslet také na svého psa, který 

je na mně hodně závislý, takže bych ho nemohla 

nechat doma a jen tak si odjet. Také se potřebuji 

dostat tam, kde mě to bude bavit, jinak si k té 

škole udělám hrozně negativní vztah a nebudu se 

chtít učit a tak dále.  Mám velký strach, že 

neudělám přijímačky, ale kdo si umí přát, tomu 

bude dáno. 

Už od asi od 7. třídy si přeji, abych se dostal na 

Gymnázium v Šumperku. Myslím si, že právě tato 

škola mě bude asi nejvíce bavit a navíc, když 

nebudu něčemu rozumět, mohu o pomoc požádat 

svého staršího bratra, který na gymnázium také 

chodí. Takže gympl se jednoznačně objeví jako 

první škola na mé přihlášce. Ale o druhé škole stále 

bohužel přemýšlím. Nejspíš si zvolím střední 

průmyslovou školu obor IT, ale ještě také pořád 

uvažuji o Obchodní akademii v Šumperku. 

O tomhle tématu se hodně radím s rodiči 

a bratrem, ale každý má úplně jiný názor, takže mi 

to stejně moc nepomáhá. Teď se už hlavně musím 

připravovat na přijímací zkoušky, abych se alespoň 

na jednu z těch škol dostal. 

 

Střední školu volím normálně, samozřejmě podle 

toho co mě bude bavit. Řeším při tom známky, 

dostupnost, snažím se najít střední školu takovou, 

abych na to měl známky. Radím se se svou 

mamkou a někdy také s kamarády 

Proč chceš jít právě na tu školu? 

No tak, protože tam mají můj předmět, kterým se 

naučím obrábět kov. 

Jakou zvolíš druhou školu? 

Jako druhý předmět jsem si zvolil elektrikáře. 

Kdyby mi nevyšel obráběč kovů, tak půjdu na 

elektrikáře. Podle jedné paní, co jsem se bavil, tak 

říkala, že každý dostane 200 Kč za měsíc v každém 

předmětu. 
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Nástěnka školní psycholožky 
https://padlet.com/hrubahana/w6902afoq7cya482 

 

 
 

Dobrý den, 

většina z vás mě už zná! :) Mé jméno je Hana 

Boháčová a jsem vaše školní psycholožka. Najdete 

mě v kabinetě naproti hlavnímu vstupu u rybiček.  

Něco málo o mně - jsem kamarádská a svědomitá 

(někdy až moc :D), jsem trpělivá, jsem empatická, 

ale rozhodně nejsem dokonalá, dělám chyby a učím 

se z nich... Nemám křišťálovou kouli ani kouzelnou 

 

hůlku, nemůžu vše změnit, ani vám dokonce 

nevidím do hlavy (ano, opravdu nevím, co si 

myslíte)... Ráda vás však vyslechnu a povzbudím, 

nabídnu vám pomocnou ruku a budu doprovázet... 

Ale to vše jen když mi to dovolíte. 

Nebojte se přijít, jsem tu pro vás a vítám každého!   

 

 

 
 

https://padlet.com/hrubahana/w6902afoq7cya482
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Obrázek: Kristýnka Fajtová, 2. A 

 


