DAREN DVOŘÁK - rozhovor
V červenci se konalo v belgickém Zolderu Mistrovství světa v BMX
2019. Zúčastnil se ho i náš spolužák Daren Dvořák, který se
v konkurenci 100 účastníků umístil na PRVNÍM místě.
A co nám k tomu řekl:
Jak tě napadlo začít jezdit na BMX? Bavilo mě jezdit na kole a táta
taky závodil na BMX.
Kdo ti koupil první kolo? Asi táta. Už si to nepamatuji.
Jak ses dostal na mistrovství světa? Musel jsem získat licenci a
potom se přihlásit do závodu.
Jak ses cítil na prvním závodě? Už nevím, byly mi asi čtyři roky.
Měl jsi před závodem trému? Byl jsem nervózní. Trenér mi řekl, že
když skočím půlku trojáku, tak budu mistrem světa.
Jaká je značka tvého kola? Orka.
Stíháš školu? Někdy je to náročné. V zimě přijíždím z tréninku
některý den i ve 23:00.
Kolik máš doma pohárů? 53
Co tě baví ve škole? Tělocvik, prvouka, výtvarná výchova a
geometrie.
Stíháš ještě něco ve volném čase? Cvičím 3x denně sto dřepů a 5x
denně 20 kliků
žáci 3.A

SVĚT KOLEM NÁS
V pondělí 30.9. 2019 se žáci
naší školy opět zúčastnili
vzdělávacího projektu SVĚT
KOLEM NÁS. V letošním
roce jsme měli tu čest
podívat se do státu zvaný
Írán.
Írán leží v Přední Asii a patří
mezi 20 nejrozlehlejších a
nejlidnatějších zemí světa.
Hlavní město Íránu je Teherán, nejposvátnějším místem je město
Mashad a také nesmíme zapomenout na město zvané Yazd, které
patří k nejstarším dosud osídleným městům na světě.
Příští rok se můžeme těšit na přednášku o Číně.
Svět kolem nás nám vždy předá nové poznatky a seznámí nás se
státy celého světa zábavnou a zajímavou formou.
My jsem si osobně přednášku velmi užily a jako každý rok jsem se i
něco přiučily.
Anita Žáčková, Nicol Kalášková 9.C

DEVÁŤÁCI V BRNĚ
Dne 8.10. jsme s naší třídou 9.C navštívili Úřad práce a JCMM v Brně.
Nasedli jsme na vlak a vyrazili na cestu. Po náročné cestě jsme
konečně dorazili na místo. Budova z venku vypadala, jako by se
okolo ní zastavil čas. Po oznámení, že jsme dorazili, jsme vyšli o pár
poschodí výš a u dveří nás přivítala milá paní. Po usazení na
pohodlné židle se stolečky se nám představila a začali jsme s naším
programem. Paní se nás ptala, kam bychom chtěli jít na školu a jaké
povolání bychom chtěli vykonávat, a mezitím nám vyprávěla historky
o jejích příbuzných. Také nám řekla,co bychom měli nejprve udělat,
než
podáme
přihlášku
na
určitou
školu.
Vysvětlila nám
rozdíl
mezi
maturitním a
učebním oborem
a řekla nám
všechny
druhy
středních
a
vysokých škol. Po
dlouhém
a
únavném
proslovu jsme
se
konečně
přesunuli
do
vedlejší
místnosti, kde
jsme mohli zjistit
informace ve
velkých šanonech o našich budoucích povolání a školách.
Další program nás čekal v budově JCMM, neboli Jihomoravského
centra pro mezinárodní mobilitu. Budova byla oproti úřadu práce
více moderní. Uvítala nás mladá paní a zavedla nás do druhého patra
budovy. Interiér na nás působil prázdně, ale bylo zde pár
kancelářských židlí. Bohužel tento program byl méně zajímavý, ale
zabavilo nás manipulování s kancelářskými židlemi. Pobavili jsme se
o práci našich rodičů a tím náš program skončil. Sbalili jsme se a
pomalu jsme se vydali na naši zpáteční cestu do Tišnova.
Dnešní den byl pro nás velice užitečný, protože jsme se dozvěděli
spoustu rad a informací pro naše budoucí studium.
Tobiáš Sendler a Lukáš Rašovský 9.C

OSMÁCI V BRNĚ

Nicol Kalášková

Dne 15.10 se třída 8.A společně s 8.B zúčastnila exkurze v Brně.
Hned jak jsme dorazili do Brna, vydali jsme se na Zelný trh. Odtud
jsme šli do diecézního muzea, kde jsme měli výklad o životě a smrti
Ježíše Krista.

Z muzea následoval přesun na
Petrov. Na Petrově nám paní
Průvodkyně povídala o historii
tohoto starobylého chrámu.
Poté i něco málo obecného
o křesťanství. Z Petrova jsme
se přesunuli do podzemí
neboli labyrintu pod Zelným trhem. Tam nám tentokrát pan
průvodce povídal o tom, co se dělo v dávných dobách v podzemí.
Skladovaly se tam potraviny a vyráběl alkohol (pálenky a víno). Měli

jsme zde společnost tří krys Lenky, Aničky a Emilky. Mimo to nám
povídal i o mučení, které se probíhalo jen pod brněnskou radnicí. A
nakonec jsme šli na Špilberk. Tam jsme se dozvěděli o dějinách
samotného hradu, prošli si jeho části a zodpovídali jsme různé
otázky. Ze Špilberku jsme unavení došli na vlak a dojeli domů.
Aneta Šnepfenbergová 8.A

ROZHOVOR S RODILÝM MLUVČÍM JAYEM
M: V kolika letech jsi poprvé navštívil Českou
republiku a které to bylo město?
J: Bylo mi 35 let a navštívil jsem Prahu.
M: Které české jídlo jsi ochutnal jako
první a jaké je tvoje nejoblíbenější?
J: Moje první a nejoblíbenější české jídlo
je bramborák.
M: Jaký český film máš rád? Jakého českého
zpěváka?
J: Můj nejoblíbenější film jsou Tři oříšky
Pro popelku a oblíbený zpěvák je Karel
Gott.
M: Po čem se ti nejvíce stýská, když jsi v
České republice?
J: Stýská se mi po silném anglickém čaji.
M: Bez čeho bys nemohl odjet z Anglie do
České republiky?
J: Nemohl bych odjet bez své kolekce muziky.
M: Je nějaký zásadní rozdíl mezi Anglií a
Českou republikou?
J: Ano, ve střídání 4 ročních období.
M: Jak na tebe zapůsobila česká příroda?
J: Byl jsem jí fascinován a překvapen.
M: Měl jsi nějaké obavy při první návštěvě České republiky?
J: Ano, měl.
M: Co se ti líbí nejvíc na České republice?
J: Líbí se mi příroda a být venku.
M: Čím jsi chtěl být, když jsi byl ještě dítě?
J: Vždy jsem chtěl být slavným cyklistou.
Martin Svoboda 7.A

EXKURZE DO PRAHY – 9.C

DEVÁŤÁCI V PRAZE

Dne 17.11. jsme se vypravili do Prahy na
dějepisnou exkurzi. Jeli jsme asi 3 hodiny,
než jsme se dostali na Hlavní nádraží. Poté
jsme se vydali na krásná a zajímavá místa
Prahy.
Každý z nás měl připravený referát o nějaké
pražské památce. Začali jsme u Národního
muzea a přes celé Václavské náměstí,
Staroměstské náměstí a Karlův most jsme se dostali až k Pražskému
hradu, kde sídlí prezident ČR.
Viděli jsme dokonce odbíjet Orloj, i když přes velké množství lidí to
bylo dost náročné. Také jsme
byli v katedrále sv. Víta, kde se
nedávno konal státní pohřeb
zpěváka Karla Gotta.
Nakonec jsme měli rozchod na
Václavském náměstí a po
hodině jsme se všichni
pořádně unavení vydali zpět
na nádraží. Ve vlaku jsme
zjistili, že jsme po Praze
našlapali 15 km. Myslím si, že
se nám všem výlet líbil.
Anna Eklová 9.C

DIVADLO RADOST
Dne 8. října jsme se spolu s 8. A vypravili do Divadla Radost v Brně.
Jeli jsme autobusem, který nás dovezl až do areálu divadla.
Představení se jmenovalo Kytice a viděli jsme v něm známé příběhy
ze stejnojmenné Erbenovy sbírky, např. Vodník, Svatební košile,
Vrba, Zlatý kolovrat aj. Představení bylo zajímavé a vzbudilo v nás
rozporuplné pocity, kterých jsme byli plní a o nichž jsme si povídali
celou cestu autobusem zpět do školy a po zbytek úterní výuky.
Ráchel Martináková, 8. B

PROJEKT ŽÁKŮ 7.A

Ve středu 23.10. se polovina naší třídy sešla ráno před školou, aby
měřila rychlost aut. Druhá půlka pracovala na výpočtu dat z
naměřených a zapsaných údajů. Byli jsme rozděleni do sedmi skupin.
První skupina zapisovala celkový počet aut, které projely kolem
školy. Druhá skupina měřila
vzdálenost ulice Kvapilova od
ulice Smíškova a spočítala
spotřebu paliva na jedno auto.
Třetí skupina změřila, za jaký čas
projede auto úsek a odhadla
průměrnou rychlost, vytvořila
graf závislosti emisí na spotřebě
paliva. Čtvrtá skupina zapisovala

značky aut a dělala statistiku
značek. Pátá skupina vytvořila
reklamní plakát v rámci šetřící
kampaně a vymysleli, jak by
se dalo ušetřit palivo. Šestá
skupina vypočítala množství
emisí, které se uvolnily
průjezdem toho příslušného
množství aut. Sedmá skupina
zjistila vzdálenost míst, ze
kterých docházejí jednotliví
žáci a jak dlouho jim cesta do
školy trvá a vypočítali
průměrnou rychlost cesty do
školy. Vytvořili i graf závislosti
dráhy na čase u vybraných
žáků.
Účelem celého projektu bylo
zjistit, kolik můžeme ušetřit paliva a peněz, kdyby nás rodiče nevozili
až ke škole, ale vysadili nás na křižovatce. Vyšlo nám, že by se
ušetřilo 25 000 Kč za benzín za rok. Kdybyste si chtěli prohlédnout
celkový výsledek našeho projektu, najdete ho na nástěnce naproti
jídelně.
Edita Jurnečková a Natálie Wágnerová 7.A

BAJKY
Kůň a osel
Byl jednou jeden kůň, který se posmíval oslovy, že je hloupý a škaredý.
Oslovi se to nelíbilo a byl z toho smutný. Když to ostatní zvířátka viděla,
bylo jim osla líto. Jednoho dne se kůň vypravil na pastvu a najednou spadl
do jámy. Jeho řehtání uslyšel osel a šel mu pomoci. Koni to přišlo vhod a
nakonec z nich byli nejlepší kamarádi.
Ponaučení: Měli bychom kamarádit se všemi a nekoukat na vzhled.
Zajíc a ježek
V jednom krásném zeleném lese žili zajíc a ježek se spoustou dalších
zvířátek. Jednoho dne zajíc řekl ježkovi, jestli by nechtěl přijít na oběd.
Ježek se zamyslel a řekl, že přijde moc rád. Jak zajíc přišel domů, pomyslel
si, že by byla legrace si z ježka vystřelit. Tak zajíc přemýšlel, co mu provede.
A pak na to přišel. Na dveře pověsí kyblík s barvou, a když otevře ježek
dveře, tak se na něj barva vylije. Už byl čas oběda a ježek pořád nikde.
Mezitím se doma ježek vzbudil a vylekal se, že už měl dávno být u zajíce na
obědě. Zajíci zatím doma došla trpělivost a už dál nechtěl na ježka čekat.
Celý rozčilený vyběhl z domu a úplně zapomněl, na past, kterou na ježka
nastražil a celá barva se na něj vylila.
Ponaučení: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Sova a liška
Zvířata v lese se rozhodla, že si zvolí svého krále. Mělo to být nejmoudřejší,
nejodvážnější a nejrychlejší zvíře v lese. Zájemců bylo mnoho, ale vyhrát
mohl jen jeden. Králem lesa se stal jelen. Když liška a sova zjistily, kdo je
králem, chtěly se mu obě zalíbit. Sova mu nalovila spoustu myší. Liška mu
ulovila zajíce. Toto se opakovalo několik dní. Po pár dnech už to jelen
nemohl vydržet a zdvořile dary odmítal a řekl jim: ,, Doneste mi každá
jednu věc, která by mě podle vás mohla nejvíc potěšit.‘‘ Liška hned běžela
a ulovila slepici. Sova letěla a ulovila pro jelena ještěrku. Všechna zvířata se
jim smála, jenom jelen byl z jejich darů moc smutný, protože obě dvě
myslely jen na to, co mají rády ony samy.
Ponaučení: Není moudré chtít se za každou cenu zalíbit někomu
důležitému.
Bajky napsali žáci 7.A: Agáta Zavřelová, Tomáš Brychta, Lukáš Raab, Edita
Jurnečková, Natálie Wágnerová, Maty Lamač, Filip Nguyen, Lucka Havelková

PARLAMENT
S novým školním rokem se začali scházet i členové Školního
parlamentu. Žákyně IX.C udělaly nábor v nižších ročnících, takže se
zatím scházíme v hojném počtu. Uvidíme, jestli nám to vydrží. První
akcí, kterou parlament uspořádal, byl Pohádkový den. Žáci měli přijít
v oblečení s pohádkovým motivem. O velké přestávce to v tělocvičně
vypadalo, jako by se pomíchaly všechny pohádky světa. K vidění byly
motivy z klasických českých pohádek, ale i z těch zahraničních,
dokonce se tam objevilo několik princezen. Velký úspěch měl hloupý
Honza, který si s sebou přinesl i ranec s maminčinými buchtami.
Nejlepšími třídami, ve kterých měli všichni oblečeno něco z pohádky,
se staly třídy I.C a IV.B. Na druhém místě pak byla třída III.C a na
třetím V.C.
Již tradičně byla další akcí soutěž v podzimní výzdobě třídy.
Tentokrát byly do hodnocení zahrnuty i Knihy mého srdce, protože
tímto projektem škola žije a bylo by škoda výzdobu nevyužít.
Hodnotili ji členové parlamentu a výsledky jsou následující:
1. místo I.A
2. místo I.C
3. míso II.B

Ve středu 6.11. se konal Halloweenský den. Užili si ho nejen žáci
prvního, ale i druhého stupně. Chodby byly plné čarodějnic,
kostlivců, příšer a jiných masek. O velké přestávce se pak všichni
sešli v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení nejlepších masek.

