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Slovo šéfredaktorky…. 
Milí čtenáři, milé čtenářky… 

Byla jsem pověřena, abych tenhle rok byla šéfredaktorem naše-

ho školního časopisu Třesk. A proto každé číslo bude začínat mým slo-

vem. Bohužel letošní rok nebude časopis vycházet tak často, protože 

máme málo redaktorů, kteří by aktivně psali články. A proto se obracím 

na Vás. Pokud se po vyučování nudíte, je to jen otázky pěti minut než 

napíšete nějaký příspěvek. Nemusí to být sáhodlouhý text, ty stejně 

moc nečtete. Stačí nadpis, který zaujme, pár vět, podpis a máte hotovo. 

Prosím zvažte tuto možnost. 

 K vánočnímu číslu jste letos nedostali los jako každý rok. 

Letos jste dostali linecké logo Třesku. Proč? Protože máme téma Třesk 

s vůní cukroví,  když si k časopisu přivoníte, ucítíte vůni vánočního koře-

ní. Poznali jste, jaké to je? Protentokrát by to bylo ode mne asi vše. 

Doufám, že nejste zklamaní, že letos nerozdáváme dárky, ale cukroví. 

Už to chtělo po těch letech něco nového. Takže si užívejte vánoční po-

hody a přeji příjemné čtení Třesku u vánočního stromečku. 

Šéfredaktorka Kamila Kusá, 9. třída 

Je to první a po-

slední letošní sníh? 

Uvidíme. 

Radost udělá i malý stromek  K Vánocům patří i adventní svícen 

Ke štěstí 

stačí  

vlastnit 

slona. 

Stačí i 

keramický 
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   To není možné!!!  Jsme na 2. místě 

Slavíme 

Jsme tady správně ?! 
Workshop o našem časopise byl velice úspěšný. Nejdříve 
nám pan Šulc povídal o tom, co bude na programu a po-
té jsme si šli pro velké papíry, abychom udělali prezenta-
ci svého časopisu (Třesku). A začalo se kutit. já jsem 
nejdřív namalovala logo Třesku, vlastně jsem to celé psa-
la já, ale Madla a Kamča, které tam byly taky, mi s tím 
pomáhaly. Samozřejmě jsme tam byly jako skupina 
(dámská jízda). Když se Kamča už nudila, četla si seznam 
akcí za ten den, dočetla se, že seminář, na kterém jsme 
zrovna byly, byl pro střední školy. Začaly jsme mít strach, 
co tam vlastně děláme? Nemáme být někde jinde? Chtě-
ly jsme pryč! Ale když jsme slyšely, jak začali představo-
vat své časopisy ostatní, tak jsme pochopily, že je to na-
konec v pohodě, protože tam taky byla nějaká základka. 
Přišla řada na nás, zvedly jsme se, a když jsme tam šly, 
tak jsme se domlouvaly, co kdo řekne. Bylo to velice 
zvláštní pocit, alespoň pro mě, povídat co děláme, jak to 
děláme a tak. Byly jsme jedni z mnoha rad, kteří si vybí-
rají vlastního šéfredaktora žáka, což nás udivilo, že všich-
ni mají šéfredaktora nějakého učitele, ale každý na to 
měl samozřejmě jiný názor. Jinak se nás ptal, jak dlouho 
již fungujeme a překvapivě je náš časopis nejstarším ča-

„A jdeme na kategorii první a druhý stupeň…,“ řekl 
ředitel soutěže. Všichni jsme zpozorněli a poslou-
chali, kdy z jeho úst vypadne slovo časopis Třesk. 
Grafika. Nic. Nevadí, dopadne něco jiného. Titulka. 
Nic. Nevadí, naděje umírá poslední. Obsah. 3. mís-
to, nic. 2. místo, taky nic. Tak nevadí, příště to vy-
jde. Už jsme byli smíření s tím, že letos to nedopad-
ne, když tu najednou… „1. místo za obsah 
v kategorii první a druhý stupeň získává časopis 
Třesk!“ Cože? Slyšeli jsme dobře? Řekl Třesk! Ano, 
máme první místo za obsah! Honem jsem se zvedla 
ze židle a pyšně  sešla dolů, kde mně byl předán 
diplom. Jsem stále v šoku. Nejen já, ale i zbytek ra-
dy. Sedli jsme si zpátky na svá místa a poslouchali, 
jestli náhodou neřekne „Třesk“ ještě jednou. Násle-
dovalo celkové vyhodnocení časopisů. Bušilo mně 
srdce o sto šest. 3. místo, nic. No, tak to asi nedo-
padne, co se dá dělat. Máme první místo za obsah, 
to je taky super, pořád tomu ještě nemůžu uvěřit. 
Sklesle jsem svěsila hlavu. „2. místo za nejlepší škol-
ní časopis v roce 2018 v kategorii první a druhý stu-
peň získává časopis Třesk!“ Začala jsem tleskat. Mo-
ment. On zase řekl Třesk?! To jako vážně?! My jsme 
druzí?! To není možný! Vyletěla jsem ze židle a ješ-
tě pyšněji sem seběhla schody. „Gratuluji,“ řekl ře-

ditel a podal mi diplom. Rychle jsme se vyfotili a šli si zpát-
ky sednout. 1. místo nám už bylo jedno. Prohlíželi jsme si 
ceny a diplom s velkým úsměvem od ucha k uchu. Tohle 
nám velmi zlepšilo náladu a jen tak nic nám ji už ten den 
nezkazilo. 

Kamila Kusá 9. třída 

sopisem ze všech (27 let), všichni říkali tak 10 až 13 let. Trochu 
smutné však bylo, že se všichni začali vytrácet, potom jsme tam 
zbyly jen my a dvě další skupiny. Po dohodnocení jsme se musely 

dostat 
zpět 
k paní 
učitelce, 
bylo to 
obtížné, 
ale po 
dojetí 
třemi vý-
tahy a 
sejití dvou 
poschodí 
jsme se 
srazily na 
půli cesty. 
Bylo zase 
vše, jak 
má být. 

Petra. 

Hynková 

7. třída 

Radost byla veliká... 

Studujeme konkurenční časopisy 
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Právě se stáváme dopisova-

teli do ČTK 

Tradiční bagetka.                      

Tradičně výborná! 

Jedna  naše socha s pojená se 

sochou brněnskou... 

Milý Třesku, kéž bys vy-

hrál…. 

Jak se tvoří zprávičky 

Na mediálním dni mimo jiných worksho-

pů se konala i ukázka přípravy pořadu 

zprávičky na CT:D. Byly nám představe-

ny doprovodné programy, které zprávič-

ky provozují, jakožto Školní televize a 

iReportér. Rozdělili jsme se na skupiny, 

kde byli vybráni kameramani a drama-

turgové. Já zastupoval roli kameramana. 

Vnějšek budovy a nějaké vnější záběry 

natáčela první slečna, aulu a detailní 

záběry v ní natáčela druhá slečna a tří-

du, ve které probíhal seminář, to byla 

moje práce. Ukázali jsme si, jak se dává 

do kupy řeč a videa v časovém poměru, 

kde mohou přesáhnout stanovený pěti 

minutový režim o pět sekund více anebo 

o 10 sekund méně. Viděli jsme, jak se 

takový pořad tvoří, a části textů a záběry 

všech byly použity v reportáži v pořadu 

v pátek večer. Takže, kdo koukal v pátek  

9.listopadu na českou televizi CT:D, tak 

mohl vidět naši práci.                       
  Th. Josef Lapáček, 8.třída 

Když přišel čas vyhlášení nejlepšího školního časopisu roku 2018,  byla jsem 

napjatá, jestli se umístíme. Přestože jsem si říkala, že je nemožné, abychom 

se alespoň v jedné kategorii  neumístili, jistotu nikdy nemáte. A  co si budeme 

nalhávat, jsme zaujatí: my, co  jsme časopis tvořili, ho vnímáme jako  nejlepší 

a vy čtenáři, alespoň co jsem věděla z doslechu, jste mu také fandili. A pak 

nastala ta chvíle… Poté, co vyhlásili už několik kategorií a Třesk zatím nic, začí-

nala jsem být trochu nervózní. Ovšem pak při vyhlašování kategorie za nejlep-

ší obsah Třesk získal první místo! A  o okamžik později přišel čas na vyhlášení 

toho nejdůležitějšího a Třesk obsadil nečekané druhé místo!  Wow!!! Wow!!! 

Hurá a ještě jednou hurá!!! 

Obě tato umístění mi udělala velkou radost, protože nejvyšší ocenění za ob-

sah je to nejcennější pro časopis a pozná se na tom i  jeho kvalita. A umístit se 

jako druhý nejlepší školní časopis v celorepublikovém kole  s tak velkou kon-

kurencí je úžasné a neuvěřitelné zároveň.  Děkuji za to, že jsem mohla být 

šéfredaktorkou i grafičkou takto prestižního časopisu, ač kolikrát se mi do té 

práce nechtělo a byla jsem na to  naštvaná, tak se  to vyplatilo. Velký dík patří 

všem redaktorům, kteří do všech čísel přispívali a tvoří ho i dál a také paní 

učitelce Stanislavě Coufalové, bez které by tento časopis nebyl. A teď se z 

tohoto úspěchu  můžeme společně těšit a radovat! 

Krásné Váno-

ce a hodně 

chuti a sil do 

další práce a 

spoustu ná-

padů přeje 

Anna Mag-

dalena La-

páčková /

toho času už 

na střední 

škole/ 

Moje práce byla zúročena 

 

Takto nás vyfotili pro Brněnský deník 



Spíme ve škole 
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V nemocnici jsme se trochu báli všichni 

 

Jak už jste všichni poznali, v naší 

škole proběhlo přespání, které letos 

neslo název Strašidelná nemocnice. 

V pět hodin odpoledne nás na re-

cepci změřili, ptali se nás, jestli má-

me knírek, kolik máme prstů, zubů a 

tak dále. Pokračovali jsme do klubu, 

kde jsme si řekli co a jak. K večeři byl 

připraven vynikající Bobšův gulášek 

s chlebem a jako dezertík palačinky, 

které jsme celé odpoledne smažili a 

další různé dobroty. Z čekárny u klu-

bu jsme po pěti minutách sami  od-

cházeli do různých ordinací, kde nás 

různě vyšetřovali. Na konci nám 

doktoři oznámili, že jsme všichni 

nakaženi morem. Jenže dvě doktor-

ky ukradly zázračnou medicínu a 

chtěly si ji nechat jen pro sebe. Mu-

seli jsme je venku najít a kouzelnou 

větvičkou je přimět k navrácení. 

Vrátili jsme se i s vakcínou do školy, 

jenže jsme se do truhly nemohli do-

stat. Chyběl nám kód. Vzpomněla 

jsem si, že jsme nějaká čísla viděli po 

škole. Zkusili jsme je.. a vyšlo to! 

Stačilo se jen napít! Hurá! Jsme 

zdraví! Za odvahu jsme dostali di-

plom, bonbony ve tvaru oka, zuby, 

ovoce a injekční stříkačku. Pak una-

vení jsme šli spát.                                                     
Ema Dvořáková, 5.třída 

Laskavý a hodný personál strašidelné nemocnice 

Patrik smaží    

dezertík 

Strašidelné střípky 



 

Vánoce 
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Jak si představujeme Ježíška 

Ptala jsme se dětí v 1. a 2. třídě, jak si představují Ježíška. 

Většina představují si jako miminko v Betlémě. Někteří si ho 

představují jako rodiče, pošťáka, smrtku, mimozemšťana, 

příjemného dědečka. Jak si ho představujete vy? 

    Eliška Urválková, 7.třída 

Rozhovor s Ježíškem 
Ježíšek je bytost, kterou každý zná, ale nikdo s ní nemlu-

vil. Ovšem mně se to povedlo! Položil  jsem  mu několik 

otázek, které mně vrtaly hlavou. 

 Letos o Vánocích budete slavit 2018. narození. Jaké to je?

Né, že by to byla zábava, ale vždycky jsem zvědavý, co se tu 

událo nového. Jestli jsou lidé milejší, jestli se jich pár vypra-

vilo za mnou do Betléma mě přivítat, nebo sedí u telky. 

Jestli jim není jedno, co potřebují lidé okolo, co dělá dobře 

přírodě, jestli lidem stojí za to učit se, jestli to děti baví, a 

tak.                                                                                               

Jak je to vlastně s těmi dárky?  

Copak jsem donášková služba? Myslel jsem, že dětská prá-

ce je zakázaná! Právě jsem se narodil, já jsem ten dáreček! 

A vy jen dárky, dárky! A to mě čeká cesta do Egypta. A ne-

vím, jak dlouho se tam zdržím.                                                                                            

Jakému stromku dáváte přednost? Smrku, borovici nebo 

jedličce? 

No, já vyrostl na fíkovnících. Co byste čekali v Betlémě. 

Fíkovník je dobrej strom, roste léta a jen tak něco ho nepo-

razí.                                                                          

A jaké je vaše oblíbené sváteční jídlo? 

Znáte to, kamarádím s rybáři, tak rybou nepohrdnu. 

K tomu nekvašený chléb a samozřejmě víno.                                                                       

Co byste nám popřál k Vánocům? 

Přeju vám trochu ticha, ať zahlédnete zář, zvědavé děti, spo-

kojené rodiče i všechny domácí mazlíčky a nezapomeňte mě 

přivítat. Cestu vám ukáže hvězda. 

Děkuji za rozhovor a už se na vás moc těšíme!                   

    Viktor Samuel Lapáček, 4. třída 

N. Hudečková, 1.třída 
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Ze školy 

 

Marek Nantl, 8. třída 

Technohrátky   
Ve čtvrtek dne 25. 10. jeli všichni kluci z osmé třídy s paní uči-

telkou Drahošovou na Technohrátky do stavební školy ve Vy-

sokém Mýtě. Zahájení proběhlo v hale. Nejdříve jsme šli do 

třídy, kde nám pan učitel vykládal, co je silniční stavařina. Po 

tom jsme šli na geocaching, kde jsme hledali krabičky, kde se 

schovávaly obrázky, které jsme museli poskládat a přečíst 

nápis, co na nich byl. Potom jsme šli k počítačům, kde jsme 

zkoušeli pozemní architekturu. Skládali jsme kostky, což měl 

být dům, a když to bylo špatně, tak ten dům se zbořil. Potom 

jsme autobusy jeli do dílen, kde jsme nejdřív zkoušeli vyrobit 

malé podtácky ze dřeva, což bylo podle mě asi nejlepší na tom 

celém dnu. Dále jsme šli do dílen pro zedníky, kde jsme zkou-

šeli stavět sloupy z cihel. Pak jsme šli do dílen pro instalatéry, 

kde dva z nás svářeli trubky na čas do určeného tvaru. Auto-

busy jsme jeli zpátky do haly, kde probíhaly soutěže, ve kte-

rých jsme se neumístili. Byl to prima den. 

 

Kde jsou naše zrcátka ? 
Jeli jsme se podívat do zámeckého sklepení v Litomyšli na voskové srd-

ce. Byly tam zdi ozdobené lepenkovými srdíčky a našimi zrcátky. Viděli 

jsme tam také různé sochy z betonu a vánoční výstavu. Mohli jsme si 

tam vyrobit vánoční ozdobičky na stromeček. Nejdříve jsme je polili 

lepidlem a pak jsme na ně nasypali třpytky. Chodili jsme po celém 

sklepení, kde jsme si prohlédli třpytivé ozdobičky, vánoční stromečky, 

zdobené hvězdy na špičku stromečku a stojany na stromeček.                                            

      Sebastian Záleský, 4.třída 

Martina pečlivě maluje vánoční ozdobu  

Srdce pro Václava Havla 
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Pomáháme 

 

Srdce s láskou darované 
Pamatujete si na Karla Teleckého, který nám moderoval 

soutěž My máme rádi Česko? Paní zástupkyně Hana Herol-

dová stále nevěděla, jak mu pořádně poděkovat. A pak se 

nad její hlavou rozsvítila žárovička a nápad udělat srdce 

z rukou byl na světě. Teď si říkáte, proč zrovna ruce? No, ty 

ruce mají hlubší význam. Srdce s láskou darované. To je ta 

myšlenka, proč zrovna ruce. A taky většina žáků ve škole 

jsou praváci, tudíž pravou rukou obkreslovali levou ruku. 

Napadá vás, co je v tomhle za myšlenku? Přece levá ruka je 

blíž k srdci. A když si tohle uvědomíte, najednou to není 

jen obyčejné srdce polepené rukama. Je to dar. A tento 

dar jsme věnovali Karlu Teleckému s jeho týmem a projek-

tem Hudba pomáhá, který na koncertech vybírá peníze pro 

nějaké postižené dítě.                                            

     Kamila Kusá, 9. třída 

Hudba pomáhá 

V  morašickém kostele proběhl další ročník  cha-

ritativní akce Hudba pomáhá, kde hrála skupina 

Parkoviště pro velbloudy letos s  Litomyšlským 

symfonickým orchestrem. Hráli krásné vánoční 

písně.  Já jsem předávala šek v hodnotě 5000 Kč 

od žáků naší školy ze sběru papíru. Penězi jsme 

přispěli malému Davídkovi, který je postižený. A 

nezapomněli jsme na Karla, obdarovali jsme ho 

velkým srdcem z našich rukou. K tomu paní uči-

telka Heroldová řekla pár vět. Kostel byl plný k 

prasknutí. Můj pocit byl krásný, protože jsem 

byla na podiu.           Eliška Urválková, 7.třída 

Český rozhlas vyhlásil  akci - přáníčka pro seniory. 

Nezaváhali jsme a přáníčka jsme okamžitě zaslali. 

Třeba udělají  nějaké babičce či dědečkovi radost. 

Ježíškova vnoučata 
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Ze školy 

 

Tři prasátka v první třídě 
 

Výjimečná událost! Prvňáci už umí všechna písmena. Do 

povinné výbavy jim však chybí slabikář. V úterý 20. listo-

padu naběhla do třídy s písní Tři prasátka na rtech. Po 

písničce začal jejich program. Nejdříve děti poznávaly 

pohádky. To zvládly na jedničku. Pak žáci zkoušeli různé 

aktivity s písmenky. Tři prasátka rozhodla, že si prvňáci 

slabikář rozhodně zaslouží. Předali slabikáře, společně si 

zazpívali píseň Tři prasátka a prasátka musela odejít. 

      Barbora Joštová, 9.třída 

15.listopadu 2018 jsme jeli se čtenářským klubem a paní uči-

telkou Renzovou do Svitav na Den poezie.  Jeli jsme místo 

odpoledního vyučování, což bylo hodně dobré. Nejdříve jsme 

dělali ve skupinkách jednu aktivitu. Spočívala v tom, že nám 

pořadatelé rozdali papíry a přečetli nám jednu pohádku. 

S pomocí papírů jsme znázornili důležité body té pohádky. Na 

papíry jsme nemohli psát ani kreslit, mohli jsme je pouze 

mačkat, trhat. Prohlíželi jsme si výtvory ostatních skupinek. 

Bylo to zajímavé. Dalším bodem byla recitace. Kdo chtěl, reci-

toval. Od nás to zkusila Anežka Vopařilová. Recitovala báseň 

Kočka a jako vždy to bylo krásné. Básně ostatních byly také 

moc příjemné. Abych nezapomněla, na každém stolu bylo 

něco dobrého k snědku, na to jsme se hodně těšili. Po moc 

příjemném odpoledni jsme museli jet domů. Za všechny zú-

častněné můžu říci, že jsme si celé odpoledne velmi užili. Dě-

kujeme.                                       

                                                               Barbora Joštová, 9.třída 

Kdo je Dášenka? 
Dne 2. 11. se 2. a 5. třída vydala do litomyšlské  knihovny. 
Viděli jsme tam spoustu knih, které bychom si asi jen tak 
z ničeho nic nepřečetli. Probírali jsme tam knihy, které jsou 
staré více jak 100 let. Například: kocour Mikeš, kterého  na-
psal Josef Lada, Lovci mamutů, ty napsal Eduard Štorch, Dá-
šenka, kterou napsal Karel Čapek. Mně se nejvíce líbila Dášen-
ka od Karla Čapka, protože je to o pejskovi, který opravdu 
existoval. Pan spisovatel tam popisoval, jak se takový pejsek 
chová, vzdělává a  běhá. Dášenku uspalo jen to, když ji pan 
Čapek přečetl nějaký příběh.  Jinak dělala samé lumpárny, a 
když nebyla venku na zahradě, tak se ji museli vydat hledat. 
Za mě to bylo moc krásné, akorát mi vadilo, jak tam někteří 
trošičku zlobili.  Určitě bych se tam ráda podívala znovu. 

                                                               Pavlína Urválková, 5 třída 

Příjemné odpoledne 

Nezapomeňte! Pod stromečkem nesmí chybět kniha! 



10 

 

Čím voní Vánoce 

 

V pondělí vaříme samé dobroty 
Každé pondělí vaříme jsme hrozně napjati a čekáme, až nám skončí vyučování, abychom po obědě mohli začít vařit. Teď při-

pravujeme vánoční besídku. Už jsme  upekli  linecké cukroví, vanilkové rohlíčky, které se nám moc povedly. Příští pondělí 

budeme vytvářet oříškové koule. Já se vždy ptám, jestli můžu fotit a od paní učitelky ráda slyším: „Ano, můžeš! Foťák je na 

stole.“ Moc mě to baví a jsem ráda, že tam můžu chodit a že vše, co uvaříme, sníme.           Pavlína Urválková, 5.třída 

Potřebujeme: 200ml vlaž-

ného mléka, 70 g změklého 

másla, 40 g cukru,  ¼ lžičky 

soli,  2 lžičky skořice,   400 g 

polohrubé mouky,  2,5 lžič-

ky instantního droždí  nebo 

1/2 kostičky 

náplň: 100 g změklého 

másla,   70 cukru krupice,   

1 lžíce skořice 

EMA v AKCI :     Skořicoví šneci 

Zpracujeme všechny surovi-

ny a necháme vykynout 

V misce zpracujeme náplň Těsto vyválíme na velký plát, 

potřeme náplní a srolujeme 

Z dlouhé rolády odkrajuje-

me kolečka, která pokládá-

me na plech. Potřete je va-

jíčkem a pečte do zlatova.   

Dobrou chuť!  

Přeje EMA 

Ema Dvořáková, 5.třída 

No jasně, uhádli! Je to skořice!  Krásné a 

hlavně voňavé Vánoce! 
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Ze školy 

Výstava vánočních ozdob v Litomyšli 

V úterý  4.prosince se vypravila  1.,2. a 5.třída do 

Litomyšle na zámek. V jeho sklepení byly skleně-

né a korálkové ozdoby od firem  Rautis  z Poniklé 

a Ozdoba CZ ze Dvora Králové. Stromečky byly 

plné ozdob různých tvarů a barev. Nejvíce se mi 

líbili rybičky, koníci  a baňky s vlajkami různých 

států. Také jsme si  prohlédli sochy Olbrama 

Zoubka a Srdce pro Václava Havla. Výstava se mi hodně líbila a všem bych doporučil její návštěvu.   Ondra Halouska  5.třída 

Byl listopad, a my, deváťáci, jsme si pomalu začali uvědo-

movat, že se blíží čerti. Začali jsme tedy vymýšlet plán. Bývá 

zvykem, že ten největší ze třídy je vždy Mikuláš. My jsme si 

z toho udělali tak trochu srandu a Mikuláš byl ten nejmenší 

ze třídy, tudíž já. Pak jsme si začali shánět oblečení. Já jsem 

tentokrát spoléhala na ostatní, což byla z mé strany chyba, 

protože oblečení jsem si sehnala den před tím, než jsme 

měli chodit a knihu hříchů jsme museli udělat ve škole. Tří-

du jsme si připravili 4. prosince a myslím, že se nám výzdo-

ba celkem povedla. A bylo to tady. Středa 5. prosince. Ob-

lečení mi bylo samozřejmě velké, protože kdo počítá se 151 

centimetrů dlouhým Mikulášem? Úkoly jsme měli pro kaž-

dou třídu různé. Prvňáci měli říct básničku, šesťáci se měli 

provléct kruhem a osmáci hráli s čerty židličkovanou. Letos 

jsme šli i do školky, kde mně dali knihu hříchů a děti pak 

musely slíbit, že se polepší. Celý den jsme si moc užili, teda 

až na to závěrečné uklízení, proto-

že někomu vypadla na zem barva 

na obličej a rozšlapala se po zemi. 

Ale jinak to byl skvělý den.   

Kamila Kusá,  9. třída 

Co se mi líbilo na čertech: 

 jak jsme dostali nadílku 

 jak nám kreslili na obličej 

 slušelo jim to 

Co se mi nelíbilo na čertech: 

 jak bouchali na dveře 

 jak tahali řetězy po zemi a jaký 

dělali rámus 

 nelíbily se nám masky na obli-

čeji čertů 

Odpovídaly děti v klubu a těchto odpovědí bylo nejvíce. 

V roli Mikuláše 



Pyšná princezna 

Jeli jsme autobusem na divadlo do Smetanova domu 

v Litomyšli.  Hráli představení Pyšná princezna. Autobus se 

trošku zdržel, ale to nám nezkazilo výlet, přijeli jsme tam 

pozdě. V divadle hrál král, princezna, mlynářka, mlynář, 

princ převlečený za zahradníka, rytíř. Děj probíhal normálně 

a  divadlo se všem moc líbilo.         Sebík Záleský, 4.třída 
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Ze školy 

Pan učitel, který je u nás již měsíc na praxi, je velmi sympa-

tický.  Jmenuje se František Stráník. Rozhodla jsem ho 

poprosit o rozhovor. On souhlasil a odpověděl mi na těchto 

několik otázek.                                                                          

Proč jste si vybral tuto školu? Chtěl jsem učit na vesnici. 

Kterou třídu jste u nás učil? Učím 9. třídu, ale rád bych 

klidně učil nižší třídy.                                                                         

Co se vám tady líbí a nelíbí?  Líbí se mi přístup žáků k uče-

ní. Jaké jsou vaše koníčky?  Dělám bojové sporty, tak bacha 

na mě. Baví mě hudba. A mám rád jídlo.                                  

Prozradil byste nám kolik vám je let?  Je mi 24 let.          

Kam byste rád jel na dovolenou?  Rád bych jel do Vietna-

mu.                                                                                               

Jste ženatý?  Ne nejsem.                                                         

Kde bydlíte? V Dolním Újezdu.                                               

Jací jsou kolegové učitelé? Jsou fajnoví.                             

Vaše nejoblíbenější zvíře?  Mým nejoblíbenějším zvířetem 

je pes.                                                                                         

Máte domácí zvíře?  Psa, tři kočky a činčilu.                        

Kde jste se narodil?  Narozený jsem v Poličce.                    

     Eliška Urválková, 7.třída 

Nový pan učitel Dokáže nám psycholožka poradit,                

jaké si máme vybrat povolání? 

Poslední měsíce roku 2018 nám, tedy 9. třídě, všichni pomá-

hají s přípravami na střední školu. Někteří jedinci bohužel 

ještě nepřišli na to, co vlastně chtějí v budoucnu se svým 

životem dělat. A od těchto situací tady máme odborníky. 

Paní psycholožka Šindelářová obchází všechny třídy 

s různým programem. U nás se zastavila s testy, které zjisti-

ly, jaký jsme druh osobnosti. Podle toho, jaký druh nám 

vyšel, jsme si měli najít papír s nejvhodnějšími povoláními 

pro naši osobnost. Druhy byly různé, například praktický, 

technicky zručný, umělecký, sociální a ještě nějaké další. 

Mně vyšlo, že jsem sociální typ a povolání na papíru se sho-

dovala s mými představami do budoucna. Ale to nebylo 

všechno. Jelikož je na středních školách trochu více učení, 

měli bychom si určit jakým způsobem se budeme tyto cen-

né informace učit doma.  První byl vizuální. Tito žáci hodně 

používají ve svých poznámkách pastelky, fixy, zvýrazňova-

če…  Další byl poslechový. U toho si žák zapamatuje většinu 

informací, už když je někde poslouchá. No a poslední byl 

kinetický (paní psycholožka tomuto druhu říkala trochu ji-

nak, ale bohužel nejsem poslechový typ a nezapamatovala 

jsem si ho, ale je to úplně to samé). K tomuto druhu se při-

hlásila většina žáků včetně mě. U tohoto typu musí žák dě-

lat ještě něco jiného, než si jen čte, například chodí po míst-

nosti a přeříkává si látku. Bylo neuvěřitelné, jak ty dvě hodi-

ny uběhly rychle a tak jsme se museli rozloučit, nevím jak 

ostatním žákům, ale mně paní psycholožka neřekla nic no-

vého, jen potvrdila má očekávání, ale i tak to byly fajn dvě 

hodiny.                                    Kamila Kusá, 9. třída 

Jaké je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Zeptala jsem se 30 žáků na otázku: Jaké je tvoje nejoblíbe-

nější cukroví? 

10/30 žáků řeklo perníčky 

9/30 žáků řeklo linecké 

9/30 žáků řeklo vanilkové rohlíčky 

1/30 žák řekl sněhové pusinky 

1/30 řekl včelí úly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kamila Kusá, 9.třída 

Pro zasmání                                                     
Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?”              

„Pochopitelně, kdo jiný?”                                                            

„To znamená, že vy jste se na mě zase vykašlali?” 

 

„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?”                           

„Pokud můžu soudit podle původu dárků, tak asi z Číny.” 

J.T.Lapáček, 8.třída 



13 
 

 

Jednou větou 

Super hodina dějepisu 
Do první třídy zavítal  asistenční pes  Majky 

Konečně deváťákům přišly třídní mikiny 

Morašičtí fotbalisté mají nová trička 

Krmení našeho miláčka 

Malí Pythagorové mají u nás ve škole svůj kroužek 

Ježíšek dorazil i do naší školy obtěžkán obřími dary -

lavicemi a tabulemi.  
Malí kuchtíci se rodí i v malé družině 



 

Advent 
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Přišel advent 
Jako každý rok se už zase scházíme na střední chodbě, abychom společně zapálili adventní svíčku. Na prvním letošním setkání 

jsme mohli slyšet náš sbor (mimochodem sbor stále hledá název. Nevíte o nějakém úžasném?). Potom přišel Advent, tedy já 

v roli Adventa spolu s dramatickým kroužkem a vystoupením. Na druhém setkání jsme si poslechli německé vánoční písně a 

anglickou písničku Jingle bells. No, a jelikož to píšu ve středu 12. prosince, ještě nevím, co nás čeká třetí a čtvrté setkání, ale 

věřím, že to bude super jako ta dvě předešlá.            Kamila Kusá, 9. třída 

Adventní jarmark 
12. prosince se v naší škole konaly už druhé rodičovské schůzky. Jelikož samotné rodičovské schůzky jsou nic moc, rozhodli jsme 

se jim to trochu zpestřit. Na dolní chodbě se připravily stoly, na které se daly výrobky žáků ze všech tříd. Mohli jste vidět kera-

miku, anděle, vánoční skřítky, sněhuláky… Ovšem to nebylo všechno. Vedle knihovny se prodávala malá i velká mejdlíčka a 

v knihovně se podával punč, nabízela vánočka a štola. Myslím, že ti co se sem přišli podívat, toho rozhodně nelitují. 

Kamila Kusá 9. třída 



 

Vánoce 
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  Žádané dárky 

No, a abych vám pomohl se z toho vzpamatovat, tak 

jsem se pro vás rozhodl napsat tento článek. 

V tomto textu si představíme nejlepší dárky, u kte-

rých je docela slušná možnost, že ho dostanete. Tak 

začneme.  

TABLET  Myslím, že máte dost velkou šanci, že do-

stanete tablet.  Ovšem pouze pokud ho ještě nemá-

te. V takovém případě vám rodiče přece nebudou 

kupovat nový. KOLO Ano, pochopitelně si nové kolo 

přeje většina lidí. Ale pokud ho máte méně než 2-3 

roky, tak je podle mě zbytečné, aby vám rodiče nové 

kolo kupovali. Ledaže byste ho měli nějak vážně 

rozbité. SEGWAY  Jeden z moderních výstřelků 

dnešní doby. Myslím, že možnost, že vám tohle rodiče koupí, není vysoká. Jde totiž dost o cenu a ta je na rozdíl od šance na 

segway poměrně dost vysoká. Myslím, že víte o čem mluvím. TELEFON Věc, kterou pochopitelně musím na tenhle seznam 

připsat-mobil. Myslím, že u toho si můžete prostě jenom držet palce a přát si ho. U tohohle totiž, řekl bych, máte docela šan-

ci. Mobil si zkrátka přeje hodně lidí. VIDEOHRA  Však vy víte-videohra. Já myslím, že videohru vám rodiče klidně koupit mo-

hou. Jde jen o to, že se budou čertit, až vás u ní uvidí sedět. Prostě nechtějí, abyste tolik času trávili hraním her. Jediné hry, 

které se asi zdají jako dobré, jsou vzdělávací, ale to se zase nelíbí naší generaci. A nebo musí zaujmout rodiče!                                                                                                                                            

Tak myslím, že to by mohlo stačit. Je pravda, že věcí, které jsou skvělé a lidé si je přejí, je spousta, ale každý člověk má trochu 

jiný vkus a tím pádem i jinak hodnotí, co je dobré a co si přejí. Ale pokud si nějaký z těchto dárků přejete, tak vám přeji, abys-

te nějaký z nich dostali.        P.S.: Holky budou nadšené asi i z oblečení nebo malovátek, myslím tím drogerii. Ale tím kluky 

neokouzlíte.                                              

                 Nejhorší dárky, co můžete dostat 
Ač se to nezdá, tak toto téma je velmi důležité především pro mladší generace. A v tomto článku se můžete trochu připravit na 

Vánoce, protože je velká pravděpodobnost, že některé dárky z tohoto seznamu dostanete.  

 UČEBNICE  Jednou z velmi obávaných dárků jsou učebnice a jiné vzdělávací pomůcky. Škola a rodiče si řeknou, že Vánoce jsou 

skvělou příležitostí, jak to všechno dohnat. Tenhle dárek vás může dost zklamat. 

PONOŽKY  Klasika - rodiče je většinou kupují, protože si myslí, že se vám budou hodit. Jo, takhle to chodí už hodně dlouho. 

Ovšem podle mě se ponožky dát dítěti na Vánoce vyplatí pouze jako trest nebo ponaučení. Když dítě něco provede, jsou po-

nožky jako vánoční dárek naprosto ideální trest.  

KRAVATA Rodiče usoudí, že už jste dost velcí a hračky a jiné úžasné věci jsou pod vaši  úroveň a začnou shánět nějakou pod-

le nich užitečnou věc, která odpovídá vašemu věku - opět podle nich. Z takových dárků ovšem nemusí být každý hned zklama-

ný. Třeba když já dostal kravatu, byl jsem docela spokojený. Ale to nebylo na Vánoce. Myslím, že kravata ovšem není tak hroz-

ná.  

ŠKOLNÍ POMŮCKY Věcmi týkajícími se školy jsme tenhle seznam začali a tak ho nimi i zakončíme. Ovšem mnohem obecněji. 

Prvně to byla učebnice, tentokrát to jsou pomůcky do školy. Penál, nůžky, tužky, guma, pastelky a mnoho dalšího. Upřímně - 

tahle věc je z tohohle seznamu nejhorší, i když se to nezdá. Štědrý večer je totiž o vánočních prázdninách a myslím, že právě 

při těch se žáci především druhého stupně snaží na školu zapomenout a tohle je pro ně asi dost velká rána.  

Dobře a tímto můžeme tento článek ukončit. Hrozných dárků je ovšem o mnoho více, ale všechny by se do tohoto článku ne-

vešly. A hlavně neobviňujte z toho Ježíška. Dárky nosí rodiče a ne on, jak je známo.  

B. A. Lapáček, 6.třída  

Jakub Rejman, 1.třída 
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Jak vypadá váš vánoční  stromeček?  

Je spousta druhů stromečků. Ale jen 

ten, co vyhovuje vám, je ten pravý. Ně-

kdo radši plastový, aby neopadávalo 

jehličí. Většina lidí však ještě pořád ctí 

živý stromek. Nejlepší je jedle kavkaz-

ská, ale smrček či borovička také nejsou 

špatné. Jaký máte vkus na ozdobičky? Já 

mám nejradši jednu barvu stříbrnou, 

leskle modrou nebo třeba barvu dřeva 

(slaměné a dřevěné ozdoby), řetězy 

jsou však na vkusu každého člověka. 

Vybírejte s rozumem! Třeba tam být 

vůbec nemusí. Já bych třeba vánoční 

stromeček bez řetězu nemohla nechat v 

pokoji, pořád by my rylo hlavou, že na 

tom stromku něco chybí. 

Petra Hynková 7. třída 

Přejete si vidět  aspoň zlaté prase ? 

Je to lehké. Nesmíte celý den až do ve-

čeře jíst a pod stromečkem se určitě 

nějaká ta čokoláda ve zlatém obalu na-

jde. Kdo chce ale opravdu vidět zlaté 

prase, musí celé Vánoce prospat, aby 

měl šanci, že se mu o něm bude alespoň 

zdát. Nebo si zajeďte do lesa, buďte 

velmi potichu a třeba prase uvidíte, i 

když ne zlaté, ale každé prase se cení.  

Petra Hynková 7. třída 

Můj recept na medové perníčky : 

700 g hladké mouky  

250 g moučkového cukru 

4 lžíce medu 

4 vajíčka 

1 malá lžička jedlé sody 

1 pytlík prášku do perníku 

2 velké lžíce sádla 

Nechat přes noc v lednici odpočinout, 

aby těsto bylo nadýchanější .  

Vysypeme mouku s cukrem na vál. V 

těchto dvou sypkých surovinách udělá-

me dolík a dáme do něj med, vajíčka, 

jedlou sodu, prášek do perníku, sádlo a 

začneme zpracovávat do hladkého těs-

ta. Doporučuji neochutnat, potom vám 

bude špatně, když toho ochutnáte příliš 

(vlastní zkušenost!!!) - to kvůli té sodě. 

Druhý den už můžeme zpracovávat těs-

to. Kus ukrojíme, vyválíme a vykrajuje-

me vánočními vykrajovátky, naskládá-

me na plech, dáme si do hrníčku jeden 

bílek a potřeme jím každý perníček, 

který je na plechu a dáme upéci do  

rozpálené trouby na 180°. Polevu na 

perníčky určitě všichni znáte. Ne? Je to 

Moje milované perníčky 

 

velice jednoduché, musíte mít jedno 

vajíčko nebo kolik máte perníčků. Oddě-

líme žloutek od bílků a cukr přepasíruje-

me přes silonku, aby tam nebyly žádné 

hrudky. Do bílku přimícháváme přesátý 

moučkový cukr, když je to dost tuhé, 

dáme do zdobicího pytlíku.                 

 Petra Hynková, 7.třída  

Vánoce 



 

Drby 
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Zase mobil.  Skvělý pomocník. Stačí pár 

máčknutí a mobil vás probudí každé 

ráno, jak žádáte. Horší to je, když ne-

můžete v hodině mobil použít a budík vám 

v tašce zvoní a zvoní. Vy děláte, že se vás to ne-

týká a hledáte, komu vyzvání taška. S mobilem jsou sa-

mé veselé zážitky……. 

Když jsme čekali na autobus na zastávce zrovna přicházel 
žák X,  který dostal trest. Měl úkol z matematiky, 

ale učitelka byla milosrdná a dala mu to na 
doma. Všichni věděli, že je lajdák a všichni 

čekali, že ho nebude mít hotový. On 
nesouhlasil a vsadil se s celou třídou o 

tři sáčky bonbonů  pro každého 
ve třídě, že ho bude mít. 

Všichni se těšili. Druhý den ho dooprav-
dy neměl a měl za to ještě větší prů-

švih, než za co ho dostal. Odměna však 
také nebyla. 

Žák X  zažíval  při písemce  docela těžké chvíle. Proč by 

se učil, když může využít mobil. No jasně jednoduchý 

jako…  Jenže paní učitelka  není úplně krátkozraká…. 

Stojí takové blbosti za to? Někdy je lepší na učivo 

trochu mrknout nebo třeba jen poslouchat 

v hodině. Jak jste na tom vy? 

Žákyně X přišla na hodinu Y pozdě. Naneštěstí se psala písemka a 

všichni žáci už byli rozsazeni a na žákyni X už nezbyla volná lavi-

ce. Jediné místo bylo za klavírem. Tak žákyně X strávila celou 

hodinu u tohoto hudebního nástroje, i když  hrála jen sobě na 

nervy. 

V planetáriu toho bylo spousta k vidění 

a jedna z těch nejlepších věcí bylo křes-

lo, které se hýbalo při takové síle, jakou 

jste si nastavili.  

Měl to být simulátor zemětřesení. 

Ovšem při takovém zemětřesení se ne-

mohly bortit domy. Lidé ho postupně 

začali používat jako masážní křeslo.   

DRBY 

Žákyně X asi jedla ráno vtipnou kaši, pro-

tože měla celý den velký úsměv od ucha 

k uchu. Nejen o přestávce, ale i o hodi-

ně dokonce brečela smíchy. Je hezké, 

když má člověk dobrou náladu. 

Medvěd řádí  v hlubo-

kých beskydských lesích. 

Pozor i v Morašicích 

však může řádit medvěd 

školní. Podívejte se na 

tělo žákyně X. Takto ji 

pošlapal….  

Při výletu  4. a 5. třídy do planetária v Hradci Králové  se žák Y stále vyptával na 

otázky, které podle jednoho z našich průvodců nedávaly smysl. Tak když se 

opět na něco zeptal, začal mu říkat „Malý skrčku“. Také po nás chtěl, abychom 

sehnali učitele jako byl Igor Hnízdo.  

Poslední model  osle-

pujících brýlí. Úžasný 

vánoční dárek. 

Tak takto 

vypadá 

penál jed-

né šikovné 

žákyně X. 

Jak vypadá 

váš penál? 

Máte hlad? Zakousněte se do mi-

kiny či trička. Letos 

frčí jedlé vzory. 



 

Zábava 
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STÁT, VE KTERM ŽIJEŠ 

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA 

SOUSEDNÍ STÁT 

JMÉNO PANA ŘEDITELE 

KOUŘ Z KOMÍNA 

KDO NOSÍ DÁRKY 

JMÉNO VE SLOVĚ PAMPELIŠKA 

POMALÉ ZVÍŘE 

STAVEBNÍ MATERIÁL 

PSOVITÁ ŠELMA 

ČLOVĚK, CO PEČE 

JINÝM SLOVEM ŠAŠEK 

TAJENKA…………………                        

 Eliška Urválková, 7.třída 

            

       

              

            

        

              

              

            

            

            

            

            

 

Vyškrtejte: 

Vánoce, ozdoba, stromek, kapr, dá-
rek, svícen, Ježíš, radost, přání, koře-
ní, vůně, láska, sníh, světlo, zima, 
svíčka, přítel 

Tajenka: 

Připravila: Petra Hynková, 7.třída 
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p k r b c é p c v í 

k e k o ř e n í h n 

y r n d p ř č v í á 

e á j z e k t s n ř 

v d ř o a e s k s p 

 

Planeta Země 3000 
Dne 19. listopadu jsme jeli do litomyšlského kina  na naučný a vzdělávací pro-

gram Planeta Země 3000. Letošním tématem byl Myanmar - divoká cesta do 

barmské říše. Dozvěděli jsme se tam zajímavé věci. Třeba, že se nachází v jiho-

východní Asii na poloostrově Zadní Indie, že tam jsou hodně pohostinní a štědří 

lidé nebo že  1 000 amerických dolarů je 1 500 000 myanmarských kyatů.  

Mě zajaly pavoučí ženy. Jsou to ženy, které mají na obličeji tetování dělané dříve 

dívkám věku 11-15 let bo-

lestným způsobem pomocí 

inkoustu, paličky a jehly.  

 Myanmar je nádherná 

země, velmi chudá země, 

kde však i ten nejchudší 

člověk by daroval téměř 

vše, co má.                      

Marek Nantl, 8.třída 

Planetárium v Hradci Králové 

Dne 10. prosince 2018  4., 5. a 6. třída vyjela do planetária v Hradci Králové.  Nej-

zajímavější bylo kino, kde jsme  hlasovali  pro film nebo pohádku. Vyhrál film, 

který vyprávěl o vzniku naší planety. Byl moc zajímavý. Potom jsme se rozdělili do 

dvou skupin. 4. a 5. třída šla spolu. 6. třída šla sama. My jsme se museli oblék-

nout, protože jsme  se šli podívat na dalekohled. Mohli jsme si také sáhnout na 

měsíční kámen. A na konci jsme viděli kyvadlo, 

které se kývalo na své ose. Nejzajímavější na tom 

bylo, že se tak pozná, jak se otáčí  planeta Země. 

Viděli jsme také spoustu zajímavých exponátů.    

No, prostě to bylo super.                                                                        

Sebastian Záleský, 4. třída a                                 

Pavlína Urválková, 5. třída 
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Volný čas   

 

30. listopadu 2018 florbalisté 6.- 7. třídy  vybojovali  

v oblastním kole v Litomyšli 6. místo.  

Soutěže 

  Oblastní kolo ve florbalu žáků  8.-9. třídy se ko-

nal 20. listopadu 2018. Naši sportovci obsadili  

5. místo. Třeba příště to bude lepší. 

Přírodovědný klokan 

Soutěž pro žáky  8.- 9. třídy           

1. místo Pavla Vymazalová          

2. místo Kamila Kusá                     

3. místo Václav Mach 

Olympiáda v českém     

jazyce 

Školní kolo proběhlo                   

20. listopadu 2018,                     

soutěžilo 10 žáků z 8. a 9. třídy   

1. místo Kamila Kusá                     

2. místo Anežka Vopařilová    

Tato dvě děvčata nás budou 

reprezentovat v okresním kole 

ve Svitavách. 

Dějepisná olympiáda 

Školní kolo proběhlo 21. listopadu 

2018.                                                         

1. místo Anežka Vopařilová                    

2. místo Kamila Kusá                        

Tato dvě děvčata nás budou repre-

zentovat v okresním kole ve Svitavách 

Přírodovědná poznávačka                      

4.prosince 2018 Litomyšl                     

pro žáky 2.-7.třídy                                     

3.třída   M.  Rejman - 9. místo     

4.třída   S.V. Lapáček  -  8.místo  

6.třída  T.Čepicová   - 2. místo          

  M. Štěpán  -  9.místo 

Šli jsme pro kola a koloběžky. Vzali jsme 

si helmy. A vynesli jsme kužele. A šli na 

malé hřiště u školy. A jezdili jsme na kole 

a na koloběžkách, střídali jsme se po 

třech kolech. Kluci se moc nechtěli stří-

dat. Jezdilo nás tam hodně. Jezdí se líp na 

kole. Martina Famfulíková, 3.třída 

Kola  a další vybavení dopravního hřiště 

bylo zakoupeno za podpory Pardubického 

kraje . 

Zkoušíme nová kola 

Na parlamentu řešíme jednu a tu samou věc 

pořád dokola a to nepořádek v šatnách. Hodně 

nás to mrzí, že někteří žáci si pravidelně neuklí-

zejí boty do sáčků. Když už nic jiného, pomohlo 

by, abyste si boty dali alespoň na lavičku, ale 

pokud máte sáček, je to otázka pěti sekund, než 

si je uklidíte. To byla jedna věc. Druhá je nepořá-

dek na záchodech, ale nikoliv na chlapeckých, 

ale na dívčích pro druhý stupeň. Děvčata, prosím 

vás, nebuďte s prominutím prasata. Tohle, co 

tam některá z vás předvádějí, je opravdu nechut-

né. U záchodů ještě zůstaneme, ale už nebude-

me řešit nepořádek, ale nové ručníky. Ano, čtete 

správně. Rozhodli jsme objednat nové ručníky, 

protože tyhle už jsou opravdu staré. Ode mě by 

to bylo asi vše. Pokud máte nějaké otázky, obrať-

te se na paní zástupkyni Heroldovou. 

Kamila Kusá 9. třída 

Parlament 
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INZERÁT 

Naše škola se příští rok dožívá  

150 let! 

Prosíme všechny příznivce  naší školy  

o pomoc s přípravami oslav. 

Potřebovali bychom zapůjčit co nejvíce        
zajímavých věcí spojených  

s morašickou školou:  

fotky žáků, školy, akcí spojených se školou, oslav, 

karnevalů, seznamy žáků, stará vysvědčení, pomůc-

ky, žákovské knížky, učebnice, školní obrazy, kroni-

ky, lavice, spojení na významné osoby, které prošly 

školou…… od roku 1869 – do roku 2018 

Děkujeme! 

Stanislava Coufalová 737 842 811, škola Karel Kovář 461 612 774 


