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LETECKÁ PUMA 
6.6 2021 ve Velké Bíteši na Žďársku byla nalezena letecká puma.  

Puma byla nalezena pracovníky při výkopech (v okrajové části města.) 

Bylo evakuováno asi 1300 obyvatel. 

Domů se občané mohli vracet po 15:00 hodině. 

BÍTEŠSKÁ POUŤ 
25.6-27.6 2021 

Řezbářské sympozium, country festival+ Mistrovství Moravy v pojídání 

bramboráků 

Prostranství u kulturního domu 

Organizuje – Informační centrum a Klub Kultury 

LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
21.7–24.7 2021 Masarykovo náměstí 

Organizuje – Informační centrum a klub kultury 

Začátek od 21:30 hodin (po setmění) 

PROGRAM 21.7- Meky (Životopisný dokument) 

                    22.7- Havel (Celovečerní film o Václavu Havlovi) 

                    23.7- 3Bobule (Komedie) 

        24.7- Mlsné medvědí příběhy (animovaný film) 
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Dne 21.6 roku 2021 se naše třída 

rozhodla, že pojede na výlet. 

Měla to být obyčejná a krásná 

cestovatelská cesta. Opak byl 

pravdou. A Naše cesta se 

změnila v boj o přežití. Tak vážné 

to nebylo. Podívejte se sami. 

Ráno jsme měli sraz v 7:20 na 

náměstí ve Velké Bíteši. Po 

dlouhém čekání jsme zjistili, že 

někteří jedinci z naší třídy nepřišli, protože se jim nechtělo. 

 Bylo nás celkově 12 s Natkou Trojanovou z 9.C. 11 z 21. 

Začínáme dobře. Nastoupili jsme do autobusu a jeli do 

Domašova. Odsud jsme pak šli pěšky do Veverské Bítýšky. Ze 

začátku to byla nádherná procházka. Náš cestovní mág Michal 

Ševců nás navigoval. 

Naše krásná procházka se změnila, když jsme odbočili na 

„zkratku“ lesní cestou. Jak si tak jdeme, cesty se rozdělují a my 

se poprvé ztratíme. Za chvíli naštěstí se najdeme a jdeme dál. 

Další ztracení už bylo horší. Měli jsme jít přes cestu, která byla 

zarostlá a nekvalitní. Náš cestovatelský mág našel svojí chybu a 

šlo se přes les dále. Bohužel přichází zlom a my jsme došli 
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k rozbahněné cestě. Odvážný Ladík, Míša a Lukášek se rozhodli, 

že sejdou dolů a prozkoumají ztracenou cestu, tu našli. Ale celá 

třída už pochodovala obcházejícím kruhem dále. Ladík, Lukášek 

a Míša se je snažili dohnat, ale bylo pozdě. Mezitím se šikovný 

Štěpán rozbil a spadl do bahna. Nakonec po náročném stoupání 

jsme vyšli k asfaltové cestě a došli do Veverské Bítýšky. Celou 

cestu nás provázela hudba ze starých dobrých časů, zábavové 

vypalovačky. A teď už to byla pohoda, téměř. Parník nás dovezl 

do Brna a po velmi slunné plavbě kde jsme měli „solárko“ 

zdarma. V Brně přišel poslední chaos. Koupě jízdenek na 

tramvaj. Po zničení nákupního stroje se muselo přejít na platbu 

pomocí SMS. Po ujetí pěti tramvajích jsme konečně nastoupili. 

Pak už následoval jen rozchod ve Vaňkovce a za dvě hodiny se 

jelo domů do Velké Bíteše.  

Nakonec to byl krásný, úžasný a nenahraditelný výlet. To může 

potvrdit několik lidí kteří tam byli: 

Katka Navrátilová: „bylo to úžasné, ale unavující“  

Patrik Jirka: „dobrodružný a úžasný výlet“ 

Michal Ševců: „Bylo 

to skvělé, hlavně jak 

jsme se “ztratili“ a 

hledali cestu přes 

potok. Užívali jsme si 

mávání lidem, když 

jsme byli na parníku. 

Výborně jsme se 

najedli ve Vaňkovce, 

následně jsem 

pomáhal Natce a Emě 

vybírat krásné 

oblečení„.                                                                                        
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•Angličtina je krásný jazyk, 

proč jste se ji rozhodla učit? 
- „protože jsem neuměla 

matematiku“ 

•Proč máte v kabinetu tu 

skořici a žíněnku? 
- „Žíněnku, tu už tam dávno nemám, ale znáte to, když byla 

distanční výuka a seděli jsme u počítače celý den tak mě 

bolely záda, takže jsem naprosto pravidelně cvičila 

(zasměje se).“  

A jak je to s tou skořicí? 
 „No ta skořice je na zahřívací účinky.“ 

•Jaký máte názor na třídu 9.B? 
- „U vás se mi učilo vždycky dobře, jste příjemní, občas i 

vtipní a dá se s vámi celkem solidně domluvit, aspoň 

vždycky se dalo.“ 
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Mamka se ptá syna „Slyšela jsem ve zprávách, že muž bez noh vylezl 

Mt. Everest a ty ve čtyřiceti letech nemáš vnoučata, jakou máš 

výmluvu?“ A syn povídá „Moje nohy mě budou bolet, jeho ne.“ 

 

Dvě blondýny jdou nakupovat. První se ptá „tak dal ti tu kartu?“, druhá 

říká „jasně, dal“, a první se znovu ptá „A PIN dal?“ druha odpovídá „Ne, 

nepindal.“ 

 

Blondýna přijde do obchodu a ptá se, jestli si může koupit tu televizi. 

Prodavač jí na to odpoví „Ne omlouvám se, neprodáváme blondýnám“ 

Další den přijde blondýna do obchodu s obarvenými vlasy na hnědo 

znova se ptá, jestli si může koupit tu televizi, ale prodavač jí znovu 

řekne že neprodávají blondýnám. Další den přijde blondýna 

s obarvenými vlasy na černo a znovu se ptá, jestli si může koupit tu 

televizi, ale prodavač jí to znovu zamítne. Blondýna se ptá, jak ví, že je 

blondýna a prodavač ji na to odpoví „Paní to je mikrovlnka.“ 

 

Proč má blondýna hranatý prsa, protože nevytáhly silikon z krabice! 

 

Jaký je rozdíl mezi hadem a ještěrkou? Had závidí ještěrce. 

 

Přijede syn na vozíčku ke svému tátovy a říká: „Tati, oni mě ve škole 

šikanujou“ Na tomu táta odpoví „musíš se za sebe postavit!“ 
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1.    Básničku se naučíme a potom ji ….. 

2.    Ve škole na nohou nosíme …….. 

3.    Po základní škole je škola …….. 

4.    O prázdninách jezdíme na ……. 

5.    Školní pomůcka na lepení je …….. 

6.    Se školou můžeme jet na ……… 

7.    Žáci co nechtějí pracovat jsou ….. 

8.    Ve škole je zapotřebí pozitivní ………. 

9.    Jak se říká budově, ve které se učíme …… 

10. Na každou hodinu musíme být vždy …… 

11.  Zadaná práce by měla být ………. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 ÁΛONÍ˥ƎpNƎƆ :ɐʞuǝɾɐʇ 

 

 

 

 

 

 

Jaký je pocit být první ženou 

v ředitelském postu? 
- „Není to 

jednoduchá práce. 

Je tu převážní 

ženský kolektiv a 

tím pádem je těžší 

získat respekt. 

Většina sboru je 

v kamarádském 

kolektivu, proto 

není potřeba rozkazovat, ale spíše se jen domlouváme.“ 

Jak se tu pracuje? 
- „Moc mě to baví práce tady, je to moje srdeční záležitost“ 

Chtěla jste být ředitelkou? 
- „Ne, od začátku jsem chtěla být jen učitelkou, ale pak jsem 

zjistila, že mě baví administrativa a ta různorodá práce, 

takže později to byl i můj cíl.“ 

Jste spokojená s touto školou? 
- „Ano, velmi mě naplňuje práce na této škole i já jsem zde 

studovala i mé děti, moc mě baví práce zde.“ 
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Plánujete nějakou další velkou změnu? 
- „Ne teď ne, nedávno byla dokončena rekonstrukce 1. 

stupně, takže ne.“ 

Co říkáte na situaci s covidem? 
- „Byla to těžká doba především ze začátku, ale dle mého se 

situace nakonec zvládla, díky správné organizaci.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V první třídě jsme byly rozděleni a někteří přišli až v druhé třídě. 
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Den zvířat 2016 

 
 

Matematický klokan v 2017 kde dva z naších spolužáků Tomáš Kučera 
(1. místo) a Ema Lavická (3. místo) se dostaly do top 3 
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Rozhovor s naší paní učitelkou Cendelínovou 

 

Co by jste řekla o naší třídě? 
-„Byli jste bezva 
kolektiv, drželi jste 
při sobě.“ 

Byla jste v naší 

třídě šťastná? 
-Hrozně moc, na 
stupni od 1 až do 
10? 10. 

Koho ze třídy 

jste měla 

nejraději? 
„Nejraději nikoho, ale všech si cením jako osobností“ 

Kdo vás nejvíce štval? 
„Nikdo.“ 

Bude vám chybět Ládík? 
„Určitě, byl můj zástupce.“ 

Kdo je nejhezčí ze třídě? 
„Všechny holky.“ 
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- Potrhané rifle. 

- Roušky (bílé, černé, barevné, obrázkové). 

- Nosí se oblečení s květinovým vzorem, pastelovými barvami 

ze vzdušných tkanin. 

- Často se nosí teplákové a pletené komplety. 

- Také jsou populární tepláky, mikiny, legíny a dlouhé košile 

nebo svetry. 

- Boty jsou 

rozdělené do 

dvou stylů, 

jednoduché a 

elegantní, pestré 

a zářivé. 

- Podle školního řádu by se ve škole neměly nosit tepláky, 

vulgární popisy na oblečení a neměli bychom mít odhalená 

ramena. 

- Muži mají krátké učesané vlasy, zatím co ženy většinou 

mají dlouhé vlasy (většinou v culíku). 

- Škola je místem společenského setkávání, tudíž dbej na to, 

abys byl vždy 

vhodně a čistě 

oblečen (tepláky 

patří do tělesné 

výchovy, některé 

motivy na oblečení 

nejsou vhodné). 
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Easy: 
 TomandJerryisacartoonwhereacatchasesamouse. 

TheresalsoadognamedSpikewhorunsafterTom.  

  

Medium: 
Scoobydooisaboutagroupofpeoplesolvemysteriesindifferentplaces. 

Inoneepisodethegangtrytosolveamysteryinaamericanfootballarenaandg

etchasedbyaghost. 

  

 

 

 

Hard: 

Looneytunesisamixofveryfamouscartoonsandmanycharactersbuttherec

analsobemanycharactersfromdifferentshowsatonce. 

Somefamouscharactersincludeamanwhochasesabunnyinaclassiccarto

oncomedicstyleoracatnamedsylvesterwhotriestoeatabirdnamedTweetie

.  
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8.A  
Povídáme si, učíme se na testy, vycházíme spolu, ale nedomluvíme 

se. 

6.D 
Vycházíme spolu, nedokážeme se domluvit, kluci se perou a holky 

nezlobí. 

9.C 
Házíme mlíka z okna, jíme, ničíme záchody, jak kdo a nedokážeme se 

domluvit. 

7.C 
Vycházíme spolu, trvá to ale jo, kluci se perou a holky pomlouvají. 
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1, „Tě zruším“ 
Tato legendární hláška paní učitelky Cendelínové, už ani nevíme jak. 

Každopádně je jasné, že to řekla poprvé našemu spolužákovi 
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Štěpánovi Pokornému. Od té doby je to symbol nejen na našich 

mikinách, ale i po celé škole. Takže si dávejte pozor ať vás nezrušíme. 

2, „motorová kosa“ 
Toto je čerstvá hláška pana Holánka. Řekl ji v den, kdy jsme se bavili o 

plastech a struně v křovinořezu. Právě křovinořez nazval „motorovou 

kosou“. Okamžitý záchvat smíchu byl na místě. 

3, „přežvýkavce neučím“  
Hláška patří paní učitelce Velebové, říká ji všem v hodině, jenž žvýkají 

žvýkačku. Pro tyto hodiny nemá smysl si žvýkačku dávat. 

4, „Ládíku nezlob“   
Toto říká pravidelně paní učitelka Švihálková. Ladíkovi Burešovi, vždy 

když dělá neplechu, tato hláška je na místě 

5, „Mládeži“ „Broučci“ „Žvanilové“  
Zná snad každý, kterého má paní učitelka Simonová. Mládeži, 

poslouchejte, nezlobte, pište si…  

6, „Kolečko se točí“ 
Vždy když pomalý školní počítač na distanční výuce nefungoval. A byl 

tak zvaný „Loading simulátor“ byla tato hláška použita. Používá ji 

nejčastěji paní Poláchová a paní Vlčková. 

7, „Jendoduchoučký příkladeček“  
Naprosto skvělá hláška v podání paní učitelky Kolářové. Pokaždé 

použito v situaci, kdy má nastat příklad (jednoduchý i složitý) tak je 

vždy jednoduchoučký příkladek. Tyto zdrobněliny používá i pro další 

věci: „jehlánek, kužílek, testíček, Ládíček“… 

8, „je to buřt“  
Hláška paní Velebové, vždy když je něco jedno, je to buřt. 
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9, „První už klasicky, Bureš!“  
Při distanční výuce, paní Poláchová vyvolávala podle abecedy a 

Ládíček byl první, vždy! 

10, „Přemýšlej nahlas“ 
Když někdo neví, co v matematice říci a přemýšlí, ozve se z úst paní 

Kolářové tato legendární hláška. 

 

 

Těchto hlášek je mnohem víc, ale tyto jsou nejoriginálnější a nejlepší.     
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1. PODSTATNÉ JMÉNA 6.D- kamion 

2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA 7.B- debilní 

3. ZÁJMENA 7.A- naše 

4. ČÍSLOVKY 6.C- sedm 

5. SLOVESA 9.C- jít 

6. PŘÍSLOVCE 9.B- kolem 

7. PŘEDLOŽKY 8.A- v 

8. SPOJKY 7.C- protože 

9. ČÁSTICE 6.A- kéž 

10. CITOSLOVCE 9.A- haf 
 

Školní věta+ slova, které vznikla na 

spolupráci tříd pomocí slovních druhů. 

• Protože haf 

• Debilní kamion 

• Kéž náš debilní kamion jde v sedm 

kolem, protože haf 
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Proč jste začal učit 

zrovna chemii? 
Chemii jsem studoval, protože 

byla doplňkovým předmětem 

mého oblíbeného přírodopisu. 

A časem jsem si ji oblíbil. 

 

Jaká je vaše oblíbená 

kyselina a proč? 
Asi kyselina sírová, protože 

sežere skoro všechno. 

 

 

Jak se vám s námi za ty dva roky pracovalo? 
Myslím si, že se všemi deváťáky se mi pracovalo dobře. Ve vaší třídě, 

když zrovna někdo dával pozor, tak to bylo v pohodě. Jsem rád, když 

má výuka nějakou odezvu. 
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Nej školy 
 

1. Nejhezčí holka? Viktorie Cvetanova 

2. Nejhezčí kluk? Michal Ševců 

3. Kdo by byl ideální pár? Anežka Spurná + Michal Ševců 

4. Oblíbený předmět? tělocvik 

5. Nejlépe oblékaný učitel? Liška 

6. Nejvtipnější učitel? Polachová 

7. Nejlépe oblékaná holka? Viktorie Cvetanova 

8. Nejlépe oblékaný kluk? Petr Karásek 

9. Oblíbené jídlo ve šk. jídelně? smažený sýr 

10. Oblíbená učebna? chemie 
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Sporty 

 

 

 

 

 

Kolik dotázaných dělá nejaké sporty 

DĚLÁ NEDĚLÁ

Oblíbený sport  1.Fotbal 2.Lední hokej 3.Volejbal 

Oblíbený 
hokejový tým 

1.HC Kometa 
Brno 

2.Boston Bruins 3.HHK VM 

Oblíbený 
fotbalový tým 

1.SK Slavia 
Praha  

2.FC Barcelona 3.PSG 

Oblíbený 
sportovec 

1.Jaromír Jágr 2.Lionel Messi 3.Kylian Mbappé 

Nejméně 
oblíbený sport  

1.Šachy 2.Golf 3.Ftobal 

Nejméně 
oblíbený 
sportovec 

1.Cristiano 
Ronaldo 

2.Pele 3.Lionel Messi 
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Žákům se z žánrů nejvíce zamlouvá Rock, Pop a Rap. 

Nejoblíbenějšími interprety jsou rocková skupina Queen, rapper 

Juice WRLD a český písničkář Pokáč.  

Učitelé poslouchají Rock a Pop. Nejvíce se jim líbí kapely 

Chinaski, Queen a zlatý slavík Kája Gott. 

Paní učitelka Polachová navštívila koncert kapely Guns N‘ 

Roses v Praze. Jednoznačně nejlepší hudební vkus na škole 

má pan učitel, kapitán bítešského fotbalového týmu, Michal 

Pelán, spoluhráči mají opravdu jedinečného DJ.  

 

 

 

 

 

Závěrem děkujeme všem za spolupráci v časopise, přejeme 

všem hodně štěstí a zdraví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


