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Zdarec, lidi!!! Zdravíme vás po uplynulých dvou měsících, kdy se toho u nás moc 

neodehrálo, ale i tak se s vámi o něco podělíme. Tyto zmíněné dva měsíce byly pro naše letošní 

deváťáky velkou hrozbou, jelikož dělali přijímací zkoušky, ale teď už jen netrpělivě čekají na 

překvapující dopis z vybrané střední školy. Blíží se nám také konec školního roku, a proto si 

většina žáků opravuje své známky na lepší. To je vše, co jsme vám chtěli za tyto dva měsíce 

sdělit, tak zatím „zdárek párek“! ☺ 
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Celostátní kolo soutěže Bible a my 

 Celostátní kolo soutěže Bible a my se konalo 23. března v Kulturním domě ve Strážnici. 

První bylo zahájení, potom jsme psali test. Následovala nepovinná přednáška. Postupně jsme 

se scházeli, až jsme se všichni sešli na vyhlášení a „malé finále“, kam postupovalo šest 

soutěžících s nejvíce body (z každé kategorie). Já jsem se umístil devátý. Soutěž se celkem 

vydařila a já jsem rád, že jsem se zúčastnil. 

Petr Šimíček, VII. A 

 

Den otevřených dveří 

 Ve středu 5. dubna se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Přišli rodiče 

s dětmi, které si chtěly prohlédnout areál školy, do které budou v září nejspíše nastupovat, ať 

už jako malí prvňáčci, nebo již zkušenější školáci. Žáci zdejší 9. třídy je provedli po budovách 

školy a současně zodpovídali jejich dotazy. Většině se zde moc líbilo. 

Vanesa Švédová a Michal Ludva, IX. A 

 

Zamilovaný Shakespeare 

 Dne 27. dubna 2018 se naše škola vypravila do Městského divadla ve Zlíně na hru 

Zamilovaný Shakespeare. Děj hry se odehrává v Anglii v 16. století. Hra vypráví o životě 

Williama Shakespeara, když se zamiloval do krásné Violy, a psaní tragédie Romeo a Julie. Hra 

byla napsána podle stejnojmenného filmu.          

                                                       Klára Horáková, VIII. A 

 

Den Země 

Čištění rybníčku 

 Na Den Země (tj. 27. 4.) jsme my, kluci z 8. A, za pomocí Lukáše Netopila z 9. třídy 

společně s paní učitelkou Mraznicovou vyčistili školní rybníček. Nejdříve jsme začali čerpadlem 

odsávat špinavou vodu. Během tohoto odsávání jsme postupně lovili ryby, kterým se však 

z jejich domova nechtělo. Po odsání vody jsme posbírali kameny napadané do vody, očistili je 

od vodních řas a následně rybník znovu napustili. Během napouštění nás navštívily děti ze 
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školní družiny. Po napuštění jsme slavnostně vypustili ryby do prostředí, ve kterém jsou zvyklé 

žít, uklidili nářadí a rybníček opustili. 

Vlastimil Hrabovský, VIII. A 

 

 

 

 

 

Guláš 

Pane vrchní, třikrát guláš!                                                                                                                            

Kdo jí guláš, ten má kuráž.                                                                                                                       

K tomu mléko z kokosu,                                                                                                                                   

ať si dáme do nosu! 

Vladimír Čierny, VII. A 

 

 

 

 

Špenát 

      

 Zahradník, když není líný,                                                                                                              

  vypěstuje špenát ze semen a hlíny.                                                                                                  

       Semínka se pohnojí,                                                                                                                                   

       špenát bude libový.  

                                                                                             Pro někoho je to tráva,                                                                                                                                   

                 co mu ji cpe pořád máma. 

       Železa je tam zásobník,                                                                                                                           

       proto ho jedl Pepek námořník. 

       Zdeněk Suchánek, VII. A 
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