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Úvodní slovo k časopisu 

Dostalo se k vám první číslo nového školního časopisu, které je podzimně laděno. 

Příspěvky do něj vložili žáci sedmé a převážně deváté třídy. 

Berte je jako inspiraci. 

Budeme rádi, když se do tvorby časopisu zapojí i žáci z ostatních tříd. 

Další číslo bude laděno do zimních tónů. 

V poslední době se hodně zapomíná na krasopis. 

Záměrně je hodně příspěvků napsáno vlastní rukou žáků. 

Pokud budete mít návrhy na vylepšení časopisu nebo nějaké připomínky, obracejte 

se na redakční radu ve složení: 

za 7. tř. - Kristina Petraturová, Martina Lancuchová, Diana Cintulová, Natálie 

Rolencová 

za 9. tř. - Barbora Bachanová, Veronika Prachařová, Marcela Goliášová , Kristýna 

Hrušková.  

Děkujeme. 
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Zahájení školního roku se konalo 2. 9. 2013 v 9:00. Vlastně to bylo moje poslední 

zahájení, protože pak mě čeká nějaká střední škola. 

Jako vždy měl proslov pan ředitel, starosta obce Blatnice a starostka Blatničky. Po 

proslovu následovalo kulturní vystoupení. Hymnu zazpívala rodina Pavelkova a 

potom jsme se rozešli do svých tříd. Ve třídě jsme se přivítali s naší třídní paní 

učitelkou Švábovou. Povídali jsme si o tom, co nás čeká v tomto školním roce, který 

bude pro naši třídu velmi důležitý. Budeme si vybírat svá budoucí povolání. Nebude 

to vůbec jednoduché. Já osobně nevím, co bych chtěla v životě dělat, ale musím se 

rozhodnout co nejdřív. Už ale vím, že to nebude vůbec jednoduché, ale bohužel 

„život je boj”.             Hrušková Kristýna, IX. A  

  

ČESKÁ BALADA 

Dne 11. 9. 2013 jsme se seznámili s divadelní skupinou z Opavy, která přijela na naši 

školu, aby předvedla literární představení pro žáky II. stupně, nazvané Česká balada. 

Představení probíhalo v tělocvičně naší školy. Herci, byli to dvě ženy a dva muži, si 

přivezli i rekvizity, pomocí kterých nám lépe umožnili seznámit se s literárním 

představením. Bylo to představení, ve kterém byly básně známých spisovatelů např. 

Karel Jaromír Erben, František Ladislav Čelakovský a mnoho dalších. Tyto básně nám 

představili mluvenou formou, ale i zpěvem. Velmi mě překvapilo, jak mohou básně 

v tomto projevu zaujmout. Bylo to zajímavé a myslím si, že všichni by si to zase 

někdy rádi zopakovali.                                                                                              

                                                                                                                                     Marcela Goliášová, IX. A
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VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ 

Dne 2. října jsme se zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Hodoníně. Zde jsme chodili po 

různých stolech různých uvaděčů škol. Ptali jsme se, jak je škola vybavena, na co se 

zaměřuje  a brali jsme si různé letáčky škol. Jak jsme si všechno prohlédli, tak na 

pódiu začala další škola předvádět, co nabízejí. Každá škola to měla pečlivě 

připravené. Veletrh se mi líbil a dokonce jsem si tam našel jednu školu, o kterou mám 

zájem. 

                                                                                                                                Tomáš Beňa, IX. A  

 

 

 

 

Hrátky podzimu 
 
 

Paletu barevnou má, 
ale jen listí barví. 

Zvířatům kožichy dává 
a zimu blížící věstí. 

 
Poslední práce končí, 
všechno už bude spát. 
Někdo už ťuká zvenčí, 

mráz bude zemi sněhem stlát. 
 

                                                                                                           Diana Cintulová, VII. A 
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ZAYFERUS 

Letos k nám do školy přijela společnost na ochranu 

zejména dravých ptáků jménem Zayferus, která sídlí 

v Lednici v zámeckém parku. Tato společnost 

předváděla to, k čemu jsou dravci stvořeni a co je 

lov. Při představení jsme mohli vidět Výra velkého, 

Orla skalního a Jestřába lesního, jak létá ve vzduchu 

a loví sokolnickou návnadu. Tato návnada je většinou míček obalený zvířecí kůží. Ne 

všichni ptáci však létali, například Karančo jižní, který mě nejvíc zaujal. Nelétá 

vzduchem, ale loví různě myši a drobné živočichy. Je také přezdíván jako „pták 

zloděj“, protože velmi rád okrádá jiné dravce a potravu. Dále jsme mohli vidět i 

noční ptáky, například Sovu pálenou, která má křídla přizpůsobena letu tak, že její let 

vůbec lidské ucho nezaslechne. Součástí představení byla také možnost výhry 

(například kalendáře) nebo si přivolat dravého ptáka na ruku. Této možnosti se 

dostalo žákyni 9. třídy Barboře Bachanové. Představení se mi moc líbilo a určitě jsem 

se nenudil.      

       

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Šustek, IX.A  
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POLSKO 

Odjížděli jsme 23. 10. ve středu ve 20 hodin z Velké nad Veličkou. Cestou jsme 

v Blatnici ještě nabrali p. u. Popelku a Radima Kuřinu. Jeli jsme přes Uherské 

Hradiště, Otrokovice a pak přes Ostravu, kde jsme přejížděli do Polska. Přes jsme jeli 

asi 8 hodin, 2x jsme zastavovali. Někde mezi sedmou a devátou hodinou. Jak jsme 

přijeli ke skanzenu, kde nás provedli, byla i jedna rarita dům, naopak pak vlak, 

kterým lidé odjížděli na Sibiř. Ještě tam bylo pár domů a nejdelší prkno na světě. Asi 

po třech hodinách ve skanzenu jsme jeli konečně do našeho hotelu Welryba nebo 

nějak tak. Pokoje byly hezké s vlastním WC, sprchou a televizí. Pokoj byl pro čtyři lidi.  

Druhý den jsme jeli do Gdaňsku, tam jsme šli do pevnosti. Prošli jsme pevností a 

uvnitř byl IQ park, tam jsme byli asi dvě hodiny a půl. Bylo tam spoustu zajímavých 

věci od běhajících strojů, které vám měřili, jak rychle šlapete až po simulátor auta, 

které simulovalo, když jste byl opilý nebo když pršelo. Potom jsme vyšli na vyhlídku 

nad městem, kde šlo vidět moře, na které jel zrovna tanker nebo třeba doly. Poté 

jsme sešli dolů a jeli jsme nakupovat. 

Třetí den se hrál florbal, kluci byli první a holky skončily na druhém místě.  

Čtvrtý den se hrál fotbal, starší kluci byli druzí po penaltovém rozstřelu a mladší kluci 

byli také druzí. Téhož dne v tělocvičně, kde se hrál florbal, byly zábavné hry. Večer 

jsme si sbalili věci a jeli stejnou cestou zpátky domů. 

Domů jsme se těšili a příští rok bychom chtěli jet znovu. 

                       

Ondřej a Marek Rybnikářovi, IX. A.  
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Podzim 

Podzim je tu a taky nečas, 
ranní mráz už listy setřás. 

Slunný den vypadá nevinně, 
                   zhlíži se stromy v modré hladině, 

                      a voda je tak mírná, tichá, 
že každý, kdo snad nepospíchá, 

            může tu chvíli klidně snít, 
   svět v zrcadle si představit. 

 

Denisa Kazíková, IX.A 

 

Škola 

 
V září škola začíná, 
spolu sejdeme se. 

Kamarádi, spolužáci, 
učit začneme se. 

                Je ráno, jdu do školy, 
               jen tak si přemýšlím, 
                  až vyjdu základku,  
                  čím asi budu, čím? 

 
                              Přání mám neskromné, 

 to vím jistě, 
být moudrým člověkem 

na dobře placeném místě. 
 

 Co musím udělat, 
snažit se, učit se,  
být hodně pilný. 

                                   Jak cíle dosáhnout 
                                     To všechno vím, 
                                      ještě se donutit 
                                        ať se víc učím! 

 
                                                                                   Tomáš Solař, VII.A   
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Něco pro zábavu :  

 

 

Marcela Goliášová, IX.A  

 

 

 

Denisa Kazíková, IX.A  
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Denisa Kazíková, IX. A  

Malinko na zamyšlení:                      1. Jaký je rozdíl mezi školou a vězením? 

                                                        2. Co je to podnebí? 

                                                             

Řešení: 1. Žádný, protože nevíte, za co sedíte. 2. No přece něco pod nebem. 


