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MĚSÍC: únor, březen    ROK: 2019    ČÍSLO: 13   

Lajdáckou práci nestrpíme 
Opravy už proběhly, dělníci zmizeli a zbyla po nich 
podle nás nedodělaná práce. Tak například, úplně 
nejviditelnější je jiný odstín kachliček vedle 
kabinetu paní učitelky Mgr. Radky Hájkové. Dále 
trochu vykloněná skříň s jističi. A na závěr nepřesný 
odstín oranžové barvy u kuchyněk 

 

 

 

 

 

 

Článek na straně 7 

Garsonka za 2 miliony 
Také se vám zdá to rozkopané místo za školou 
podezřelé? Máme odpověď na vaši otázku. 
Na tomto místě se plánuje výstavba 7 nových 
velice moderních bytovek s vlastním parkem a 
garáží. 

 

 

 

Článek na straně 2 

Kolumbie 
Předminulý rok Brazílie, minulý Barma a tento 
rok Kolumbie. Planeta země 3000 v nás opět 
vyvolala spoustu emocí a dal nám nový pohled 
na tuto zemi.  

 
 

 
 

Článek na straně 6 

Školní katakomby 
Co se skrývá pod školními chodbami? Věřte nebo 
ne, ale škola má sklep. Že o tom nevíte? Je to tak. 
A vsadím se, že byste se tam chtěli podívat. 
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Garsonka za 2 miliony 
Také se vám zdá to rozkopané místo za školou podezřelé? Máme odpověď na vaši otázku. Na tomto místě 
se plánuje výstavba 7 nových velice moderních bytovek s vlastním parkem a garáží. Nebudou zde chybět 
ani venkovní parkovací stání. Nejlevnější nyní dostupný byt 1+kk (plocha 36 m2) stojí 1 884 821 Kč, naopak 
nejdražší nyní dostupný 4+kk (plocha 119 m2) stojí 5 125 182 Kč. Všechny bytovky jsou čtyřpodlažní s pátým 
ustupujícím podlažím. Výstavba již začala a její dokončení se plánuje na zimu 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ondřej Dohnal 8. B 

Zde můžete vidět vzhled 
a umístění budov 

Park, vjezd do garáží a 
venkovní stání 

Porovnání největšího 
a nejmenšího bytu 

(nejmenší vpravo, největší 
vlevo) 
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Masopust 
Masopust začíná na svátek Tří králů, tedy 6. ledna. Zatímco jeho počátek má přesný datum, jeho konec, 
Popeleční středa, své pevné datum nemá a závisí na datu Velikonoc. Končí tak v rozmezí poloviny února 
do začátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce 
zimy. Ve spoustě slovanských zemí se masopust slaví podobně jako u nás. Například v Rusku se Masopustu 
říká Maslenica a figurují v něm i některé podobné postavy. Masopustu se také obecně říká karneval.   

 

 

 
 
 

Nikola Beranová 8. A, foto: Nikola Beranová 

Parlament 
Ve středu 13. března proběhla další schůzka žákovského parlamentu školy. 
Zástupci, jenž se zúčastnili prvního setkání již každoročního Fóra mládeže, popisovali letošní průběh fóra. 
Parlament byl tedy obeznámen s tím, že celá řeč byla z důvodu přítomnosti cizinců vedena v angličtině.  
Dále se zahájili přípravy na v podstatě tradiční „tematický den“ letos s tématem o státech světa. Zástupci 
si vybrali několik nejvýznamnějších zemí, na které mají do příští schůzky sehnat nějaké informace. 
Po dokončení příprav bude program dne čekat na schválení paní ředitelkou a zároveň tedy na stanovení data. 

Max Dolejší 8. B 
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Školní katakomby 
Co se skrývá pod školními chodbami? Věřte nebo ne, ale škola 
má sklep. Že o tom nevíte? Je to tak. A vsadím se, že byste 
se tam chtěli podívat. Ale do sklepa všichni nemůžete, nemusí 
to tam být vždycky bezpečné. Pan školník ale svolil, že nás tam 
(za redakci časopisu) vezme na prohlídku. Můžeme vám tedy 
alespoň na fotografiích ukázat a vysvětlit, jak to tam vypadá.  
Do sklepa se chodí dveřmi, které jsou vedle vstupu do čekárny 
ordinace zubařky. Zabočí se doprava a sejde se po schodech 
dolů. Dostaneme se do místnosti velikosti třídy. Napravo 
od nás je starý nepoužívaný nábytek. Nalevo je spousta trubek 
a na nich různé kohouty, budíky a cedulky s popisky. V levé 

části pak do třech světových stran vedou chodby, do kterých se musí dostat po schůdcích. Nejdříve jdeme 
do chodby, která byla po vstupu do místnosti proti nám. Ta vede pod druhý stupeň. Po stěnách se táhnou 
trubky, dole jsou plastové vedoucí studenou vodu a nahoře 
zaizolované vedoucí teplo. Chodba několikrát zahýbá. Končí 
pod kuchyňkami a za zdí kuchyňky je pak poklop, kterým 
se dá dostat ven. Cestou zpátky nám pan školník ukáže 
odbočku pod tělocvičnu, která je ale pouze metr vysoká 
a vedou tudy trubky. 
Chodba, jež je při vstupu vlevo, vede pod první stupeň. 
Vypadá skoro stejně jako chodba pod druhým stupněm. 
Na zemi je bláto. Škola totiž přestála záplavy, při kterých byl 
sklep zaplaven a zanesen blátem. Kam až voda sahala je vidět na stěnách. Nad našimi hlavami slyšíme dupání. 
Je právě velká přestávka a někdo běhá po chodbě. Na konci chodby vypadající jako katakomby je poklop. 
Můžete ho vidět, protože je za zdí chlapeckých záchodů. Je samozřejmě zamčený.  
Třetí chodba je ve stěně, ve které je i schodiště, jímž se do sklepa chodí. Vede pod jídelnu. Nebo spíše před 

jídelnu. Chodba je velice krátká a končí 
šikmým stropem, který tvoří schody 
do jídelny. 
V mnohých katakombách jsou strašidla nebo 
duchové. Ve školním slepě ale žádná nejsou. 
Tedy my jsme alespoň žádná neviděli 
ani neslyšeli… 
 

Hlavní místnost 

Odbočka k tělocvičně 

Konec chodby pod první stupeň Chodba pod schody u jídelny 

Až sem sahalo bahno 
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Veronika Kršková 8. A, foto: Veronika Kršková, Jonáš Prokop 8. A 

 
 

 
Karneval 

I tento rok se na naší škole na prvním stupni konal karneval. Jak je známo, na karneval patří masky a kostýmy. 
A že jich tam bylo nepočítaně: princezny, kočky, bandité, čarodějnice a další. Hudba byla slyšet všude. Chodba 
byla vyzdobena balonky a dalšími ozdobami. Děti si zatančily, zasoutěžily a užily si hudbu i tanec. 

Martina Sochorová 8. A, foto: Martina Sochorová  

Studená voda 

teplo 

Chodba pod druhým stupněm – vstup 

chodba pod 1. stupeň 

chodba k jídelně 
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Kolumbie 
Předminulý rok Brazílie, minulý Barma a tento rok Kolumbie. Planeta země 3000 v nás opět vyvolala spoustu 
emocí a dal nám nový pohled na naši zemi. Dovolím si tvrdit, že spoustu z nás mělo na začátku filmu 
na kolumbii stejný názor jako Adam Lelek před pobytem zde. Pravda je, že Kolumbie neměla moc hezkou 
minulost, ovšem jak říká Adam, neměli bychom nic odsuzovat dřív podle doslechu, než to poznáme osobně. 
V Kolumbii je nejen krásná příroda, ale i milí občané. Tolik divů snad jinde nenajdete. Když zapomenete 
na nepěknou zdejší pověst, tak si tam musíte připadat jako v ráji. S Adamem jsme procestovali spoustu míst. 
Od ostrovu Gorgona přes kovbojské vesnice až po kmen Nukak Makú. Kolumbie je na cestě k lepším zítřkům. 
Zapomeňme tedy na její drogovou minulost a vnímejme pouze její nádhernou přítomnost. Já osobně jsem 
názor na Kolumbii změnil. A co vy? Chtěli byste se tam někdy podívat? Do země slasti a neřesti?  

Zdroj obrázků: http://planetazeme3000.cz/dt_gallery/kolumbie 

Ondřej Dohnal 8. B 

Vězení na Gorgoně Poušť 

„duhová“ řeka A Caño Cristales 
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Lajdáckou práci nestrpíme 
Opravy už proběhly, dělníci zmizeli a zbyla po nich podle 
nás nedodělaná práce. Tak například, úplně 
nejviditelnější je jiný odstín kachliček vedle kabinetu 
paní učitelky Mgr. Radky Hájkové. Dále trochu 
vykloněná skříň s jističi. A na závěr nepřesný odstín 
oranžové barvy u kuchyněk. V tomto místě je také vlhká 
skvrna pod budkou s uzávěrem vody. Ovšem záchody 
se nakonec povedly, musíme se přiznat, že jsme byli 
i na dívčích, abychom mohli posoudit stav. Zdařilé jsou 
i dveře od záchodů, které jsou nové. Doufáme, 
že se toto patro o prázdninách vymaluje, neboť se místy 
nahazovala nová omítka a tato místa nebyla zatřena 
barvou. 

Pro objektivitu článku jsme se byli zeptat obyvatel 
přízemního patra, tedy páťáku. Ptali jsme se do davu 
a na naše otázky nám odpověděli takto:    

Jak se vám líbí toto patro po rekonstrukci? 
No dobrý, ujde to. Na záchodech před tím nebylo zrcadlo 
a nyní už tam je. Ovšem, za tu dobu co jsme byli nahoře, 
se tu toho moc nezměnilo. 

Čekali jste něco víc? 
Jo.  

A co například? 
Třeba více předělanou třídu, opravený zvonek a zrcadla na chlapeckých toaletách.   

Jak moc vám teče teplá voda 
Jo, teče, (jedna z dotázaných ihned zkusila) opravdu teče, 
i na záchodech 

Kdy se vám to více líbilo, teď nebo před rekonstrukcí? 
Teď, na záchodech teče teplá voda, před tím se to tady úplně 
rozpadalo. Ve třídě se toho ani moc nezměnilo, mysleli jsme, že těch 
změn bude více. Mohli předělat tu dřevěnou stěnu, na které visí 
interaktivní tabule. 

 
 
 

Jonáš Prokop 8. A 

Opravené kachličky 

Chlapecké toalety 

Uzávěr vody 
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PAN SYSEL UKLÍZÍ NA CHATĚ 

Pan Sysel jednou s celou rodinkou vyrazil na jejich chatu, aby tam 
po zimě pořádně uklidili. Vyrazili v pátek k večeru, hned po práci, 
jelikož tam chtěli přijet ještě za světla. Ovšem stará Škodovka nebyla 
jaksi připravena ihned po velké zimní přestávce podávat výkony okolo 
sta kilometrů za hodinu. A tak se stalo, že nešel dovřít kufr a ve výfuku 
to nějak chrastilo. Paní Syslová byla trochu nervózní, ale pan Sysel ji 
ujišťoval, že se na to na chatě zítra podívá. Ujeli asi třicet kilometrů 
a v tom se najednou otevřely dveře od kufru a do auta se nahrnul 

čerstvý jarní vzduch. Pan Sysel okamžitě zastavil a kobercovkou víko zalepil a zajistil před otevřením. 
Celé to odnesla jenom bábovka, byla položená na vrchu nákladu a průvanem se svalila z auta přímo 
na silnici. Pan Sysel to nenechal jen tak, popadl jí, trochu uplácal, aby se nedrolila a jelo se. 

Kolem 18:00 dorazili do cíle. Paní Syslová připravila večeři a Syslata, 
která s nimi cestovala, běžela zkontrolovat pozemek. Možná 
se ptáte, co je pozemek? To je místo, vyhrazené pro Syslata, je 
to vlastně hromada hlíny, hrají si zde na těžbu pískovce. Dole pod 
kupou mají postavený dům z cihel do výšky asi padesáti centimetrů. A vedle něj malou garáž 
se zahrádkou. Po večeři se chvíli dívali na televizi, která byla nakonec na chatu instalována po dlouhé 

diskusi. 

Další den to vypuklo. Pan Sysel celé dopoledne vynášel všemožné 
předměty z chaty ven. Venku bylo krásně a teplota se na sluníčku šplhala 
ke dvaceti stupňům. Po vynošení všech věcí paní Syslová ohřála buřt guláš 
a všichni se dosyta najedli. Odpoledne se pan Sysel vrhnul na auto. Začal 
u kufrových dveří, myslel si, že to bude jednodušší. Měl pravdu, stačilo 

pouze přitáhnout šroubek. Dále si posvítil na výfuk, vzal si klíč a rozebral ho. Ve výfuku našel starou, 
tvrdou a zuhelnatělou bramboru. Tento objev ihned oznámil paní Syslové. Paní Syslová se ho velice 
lekla, neboť byl pan Sysel černý až za ušima. Bohužel na chatě nebyl ještě zapnutý bojler, a tak pan 
Sysel musel do rybníka. Paní Syslová ale pana Sysla rybniční vody téměř ušetřila. Pan Sysel si nabral 
do lavoru rybniční vody a Paní Syslová mu do ní přidala ohřátou z rychlovarné konvice. Nakonec 
se pan Sysel přece jen příjemně opláchnul.  

V neděli pan Sysel i paní Syslová a dokonce i Syslata pracovali 
na záhoncích. Ryli, kypřili a okopávali a paní Syslová přivezla i hnojivo, pan 
Sysel proto všechny záhony i pohnojil. Když to všechno takhle podělali, 
dali si pauzu a paní Syslová přinesla bábovku. Syslata bábovku hrozně 
ráda, ale pan Sysel je předběhnul. Jen co se zakousnul, začalo mu 
to v ústech nějak chroupat. Pan Sysel to vyplivnul a ony to byly kamínky, které se dostaly do bábovky 
při kolizi s kufrem. Po této přestávce ještě chvíli pracovali, poté si dali oběd, zamkli chatu, sedli 
do auta a vyrazili směr domov.                                                      Jonáš Prokop 8. A, ilustrace: Jonáš Prokop 8. A                     
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Nehody varují! 
Kdo se alespoň trochu dívá na zprávy, určitě zaregistroval, že 
se na České železnici v poslední době událo hodně 
tzv. mimořádných události. Mezi mimořádné události 
se například řadí: srážka vlaků, projetí drážních vozidel 
na červenou, (odborně řečeno – projetí návěsti „stůj“) ale třeba 
i srážka se zvěří apod. Kdo netuší a tyto zvěsti nezaregistroval, 
tak si asi říká, že se neustále něco děje, ovšem v poslední době 
počet mimořádností rapidně vzrostl, o téměř jednu čtvrtinu. 
Nyní vám ukážeme výčet událostí za poslední měsíc:  
19. února 
Osobní vlak jel 6 kilometrů bez strojvedoucího. Stalo se tak mezi stanicemi Velké Meziříčí a Martinice. Nikdo 
naštěstí nebyl zraněn.  
22. února 
Rychlík u Ejpovic zastavil 34 metrů před osobním vlakem. Provoz na trati do Plzně byl na tři hodiny přerušen. 
23. února  
V Českých Budějovicích se při posunu střetla elektrická lokomotiva řady 242 se stojící soupravou. Škoda 
údajně přesáhla 2 mil. korun. Strojvedoucí lokomotivy byl lehce zraněn. 
27. února 
V Havlíčkově brodě se srazila lokomotiva s nákladním vlakem, přičemž 
strojvedoucí lokomotivy nerespektoval červenou na návěstidle 
a nabourala do již zmíněného nákladního vlaku. Poničenou lokomotivu 
240 065, které se přezdívá laminátka, jsme náhodou přistihli v Horní 
Cerekvi, a proto Vám můžeme ukázat tyto zajímavé fotografie. 
Na našem Instagramu jsme Vás již o této mimořádnosti informovali. 
2. března 
Na smíchovském nádraží v Praze, 37 metrů od drezíny zastavil vlak. 
Stalo se tak z příčiny nerespektování červené na návěstidle rychlíkem v protisměru. Nikomu se nic nestalo. 
4. března  
U Ronova nad doubravou se osobní vlak střetl s manipulačním, pět lidí se zranilo. Po poledni to do sebe 
napasoval orchestrion 810 654 a kocour 742 200.  
5. března  
Na Brněnském hlavním nádraží se čelně srazili dva osobáky vedené 
elektrickými jednotkami, kterým se přezdívá tornádo. 23 lidí 
utrpělo zranění. Důvodem bylo nevyčkání osobního vlaku, který jel 
směrem z Brna na svého kolegu, jenž jel v protisměru.  

Co se nashromáždilo v době psaní článku? 
A takovou hodně kyselou třešničkou na dortu je srážka vlaků 
v Jindřichově Hradci. Ty se srazily 16. března, ráno při posunu. 
Naštěstí nikdo nebyl zraněn, jelikož se v posunovaných dílech vlaků 
nepohybovali žádní lidé.  

Jonáš Prokop 8. A 

Poškozená laminátka 

Srážka osobních vlaků v Brně 

Souprava, která jela 6 km bez strojvůdce 
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Heavy Metal 
Elektrické kytary, dynamické bicí, temná a zároveň energická hudba. Nejen to, ale i mnoho dalšího vám může 
nabídnout žánr, jenž je původcem celého ramena rockové hudby s názvem Metal. Heavy metal se z hard 
rocku oficiálně začal vyvíjet v 60.–70. letech.  

Rockové kapely jako Led Zeppelin nebo Deep Purple svou hudbou pro něj připravili půdu. Jednou z prvních 
z kapel, které začaly hrát s patřičnou heavymetalovou energií, byla britská skupina Black Sabbath s jejich 
stejnojmenným albem v čele se zpěvákem Ozzym Osbournem. V 70. letech se objevuje další skupina-Judas 
Priest, ta již ovšem opouští většinu do té doby používaných bluesových prvků. Heavy metal se největších 
změn dočkává s příchodem tzv. Nové vlny britského heavy metalu. 

Skupiny Nové vlny hrály mnohem rychleji a vnesly do hudby trochu více rebelie. V roce 1975 dal dohromady 
baskytarista Steve Harris kapelu Iron Maiden. V tomto období také rostla rivalita mezi vyznavači punku 
a vyznavači metalu. Právě Harris 
jednou řekl, že nejlepší 
na punkových kapelách je, když 
přestanou hrát. Judas Priest 
s albem British Steel se staly také 
skupinou nové vlny. Obě kapely 
bych rozhodně doporučoval. 
U Iron Maiden jsou velmi zajímavé 
melodie, kytarová sóla, basové 
linky a v neposlední řadě i vokály 
například v písních The Trooper a Aces High. U Judas Priest zejména riffy a vokály (písně Electric Eye, 

Painkiller). Tyto skupiny dodnes hrají, nahrávají a jsou 
oddané svému žánru. Dále novou vlnu ještě 
představovali Saxon nebo Motörhead. 

 

V 80. letech se stali hlavními představiteli 
heavymetalu například skupiny Helloween 
(Německo), Accept (Německo) nebo Manowar 
(USA). 

Na Heavy metal navázaly další metalové a rockové žánry je tedy jedním z nejzásadnějších rockových žánrů. 

Max Dolejší 8. B 
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Tajenka 

V tajence vyluštíte jedno ze jmen tohoto vyhynulého nelétavého ptáka. Žil na ostrově 
Mauricius. Mezi jeho objevením a jeho vyhubením zásluhou lidí uplynulo 100 let. Říká 
se mu též pták Dodo, nebo Dronte Mauricijský. Moc toho o něm nevíme, a to ani o jeho 
vzhledu. Mohli jste ho vidět ve filmu Doba ledová…  
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Vaše strana  
Velký den aneb napodobení svatby v 6. A 
Dne 23.11 proběhla ve třídě 6. A v rámci občanské výchovy svatba nanečisto. V rolích manželů byli Matěj 
Mazáč a Monika Výborná. Svatba proběhla se vším všudy. Začala nástupem a oddáváním „novomanželů“. 
Následovala hostina s proslovem svědků. Následoval tanec a poté zavládlo veselí. (Prosíme, nedělejte 
si z uvedených legraci, poněvadž do svých rolí nevstoupili dobrovolně. Navíc oddávající nebyl kvalifikován.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žáci 6. A, Omlouváme se za pozdní vydání 


