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Anička: Jarní prázdniny byly nejlepší ze soboty na neděli, protože jsme 
jely k Elišce na párty a celou noc jsme nespaly. Potom jsem celý 
týden chodila dopoledne i odpoledne cvičit a nejvíce to odnesly 
prsty, nohy a hlava. Samozřejmě jsme i chodily s holkami ven 
atd. Prázdniny byly úžasné, ale mohly by být delší. 

Daniela: Prázdniny byly super, byla jsem na oslavě narozenin. Chodila 
jsem ven s kamarádkami.

Kiki: Prázdniny byly dobré. Mohly by být delší. Nikde jsem nebyla, 
jenom doma. Chodili jsme s pejskem ven. V sobotu čistíme 
králíkům a uklízíme. Taky jsme slavili sestřiny narozeniny, přijeli 
příbuzní, tak jsme si popovídali a snědli dort.

Eliška: O prázdninách jsme s rodinou byli na chatě, tam se mi moc líbilo.
Jezdila jsem i na koně do Pěčína. Prázdniny jsem si užila, 
ale mohly být delší.

Aleš: Byl jsem u babičky. Ve čtvrtek a pátek jsme jeli na farmu do Bo-
huslavic. Každý den jsme dostali 20 Kč a mohli jít do obchodu. 
V sobotu jsme opékali buřty.

Porcelán: Prázdniny byly celkem dobré. Mohl jsem chodit spát, kdy jsem 
chtěl. Chodil jsem pomalu každý den s kamarády ven. Prázdniny 
mohly být delší. Řezali jsme i dřevo.

Petr: Prázdniny byly dobré. Byl jsem na táboře: zranil jsem tam 
omylem jednoho prvňáka. Schytal jsem to ale i já, omylem 2x 
do oka a 4x jsem se praštil do hlavy.

Peťa: Prázdniny byly nic moc. Byla jsem ve špitále, protože mě kůň 
vyhodil ze sedla a měla jsem otřes mozku. Jinak prázdniny byly 
dobré, ale moc jsem si je neužila, protože jsem musela mít 
klidový režim.

D: Prázdniny byly dobré, docela jsem si je užil.

Kačka: Ve čtvrtek jsme jeli do Brna podívat se na korunovační klenoty. 
Nebyly sice pravé, byly to kopie, ale i tak hezké. Jarní prázdniny 
by mohly být delší.

Interview
Slíbené interview s novou paní učitelkou je zde. Otázky zformulovali deváťáci, paní 

učitelka neměla s odpověďmi žádný problém a ochotně 
dotazy zodpověděla.

Jak dlouho žijete v ČR?
Do ČR jsem přijela v červnu 2014, takže teď tu jsem 
9 měsíců.

Které země jste navštívila?
Bylo jich hodně, ale mezi tři nejoblíbenější patří Řecko, Bulharsko a Itálie.
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Které země byste ještě chtěla navštívit?
Svazijsko, Guatemalu… Vlastně bych ráda viděla celý svět.

Chcete zůstat v ČR?
Pravděpodobně ne navždy. Mám ráda cestování a dobrodružství. Ráda bych 
poznala svět a nové kultury. Dnes jsem tady a zítra… Kdo ví?

Jaké jsou vaše zájmy? 
Cestuji, poznávám nové lidi. Ráda trávím čas s lidmi, které mám ráda. Mám ráda 
dobrodružství a výzvy.

Jakou máte ráda hudbu?
Mám ráda veselou hudbu a písničky s veselými texty.

Máte domácího mazlíčka? Pokud ne, jakého byste chtěla?
Rodiče mají kočku. Já bych chtěla psa nebo koně, kdybych na ně měla čas.

Jaké je vaše oblíbené české jídlo?
Sladké knedlíky.

Chodíte do školní jídelny?
Do jídelny chodím jednou týdně.

Jaké jídlo vám v jídelně chutná nejvíce?
Moc mi chutnají polévky.

Učíte se česky?
Jednou týdně chodím na češtinu do Dačic a moc se mi to líbí.

Jak se vám líbí u nás na škole?
Mám ráda děti a své kolegyně. Jsem nadšená, že jsou na mě všichni milí a snaží se 
mi pomáhat. A jsem ráda, že máme ruce a nohy, abychom se mohly domluvit.

Anička: Masopust u nás byl 7. 2. 2015. Jako každoročně se všichni 
převlékli za masky a šli ke kulturáku. Tam se ve 13 hodin vyfotíme 
a jdeme v průvodu. Nejprve jsem nevěděla, za co mám jít, ale nakonec 
jsem to vykoumala. Bylo tam spousta různých masek, např. řezník 
s prasátky, potápěč, král, beruška, želva atd. Já jsem šla za kravičku, 
protože mám doma overal kravičky, ale většina masek si půjčila 
oblečení v kulturáku, spíše teplé kostýmy. Jako vždycky se chodilo 
od domu k domu a jedlo se, pilo, zpívalo a zvracelo. Letošní masopust 

byl docela dobrý.

Kristýnka: Podobně jako v jiných vesnicích, tak i v té naší
se masopust oslavuje průvodem masek. Lidé, kteří byli
ochotni se převléknout za masku, měli sraz v 9 hodin ráno,
aby se mohli připravit. Potom vyrazil celý průvod na
obchůzku vesnice. U každého domu muzikanti zahráli
nějakou písničku, masky tancovaly, řádily a malovaly 
po lidech. Skoro u všech masky dostaly koláč, domácí koblihy, chlebíčky a někde 
i kořalku. Po obejití vsi se masky vrátily do hasičárny, kde dlouho do noci slavily.

Eliška: V průvodu jsem nikdy nebyla, ale viděla jsem ho několikrát. Parta lidí se do-
mluví a vymyslí si masky. V den konání se sejdou v kulturním domě, kde se připraví 
a oblečou. Pak se vydají po vesnici a jdou od domu k domu. U každého domu se za-
staví, zahrají a zatancují. Někdo jim nabídne pohoštění. Když se obejde celá ces, 
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vrátí se zpátky do kulturního domu, kde se večer koná masopustní zábava.  
Masopustní průvod se mi líbí a chtěla bych se ho zúčastnit.

Kačka: Letos jsem na masopustu za žádnou masku nechodila, protože jsem byla 
po nemoci, tak jsem tam raději nešla. Zahlédla jsem masky z okna. Byly škaredé 
i hezké, ale nejhezčí maskou byl motýl Emanuel. Ale byly tam i jinačí masky, které 
se mi líbily. Těším se na další masopust.

Dělají šaty člověka?

Michal: Podle mě šaty dělají člověka, protože když přijde člověk do společnosti 
slušně oblečený v kvádru nebo v džínách, tak si o něm lidi budou myslet, že je
slušný. Když dojde na konverzaci, tak bude mluvit slušně, nenadávat, bude
pozorný a nebude skákat do řeči. Naopak když bude ten samý člověk
oblečený do hoperského oblečení, tak si budou lidi myslet, že je to nějaký
machr, který si myslí, že je IN. Bude mluvit sprostě, nebude dávat pozor 
a bude skákat do řeči. Když bude mít potrhané šaty, bude smrdět a nebude
oholený, tak se mu lidi budou vyhýbat. Protože si budou myslet, že je to chudák, 
a budou ho litovat, nebo si ho nebudou všímat. Proto si myslím, že šaty dělají 
člověka.

Tomáš: Odíváme se podle toho, jak člověk uzná za vhodné či do jaké společnosti 
se chystá, ale především vybíráme oděv značkový. Většina naší pubertální 
mládeže nosí jen věci značky Adidas, Puma, NIKE nebo jiné velmi známé 
značky. Mají dojem, že co je nejdražší, je nejlepší, a dodá jim na popularitě. 
Je pravda, že pak je rozdíl mezi klukem ve značkovém oblečení a jiným 
skromněji oblečeným klukem. Ale zakoupí-li si všichni bohatší mikinu 
se zajímavým potiskem, budou všichni stejní. Má to potom význam, když 

si pořád kupují novou mikinu? A co sportovci? Myslí si, že nový model obuvi jim dodá
super schopnosti?

Týnka: Podle šatů se pozná, jaká je kdo osobnost. Třeba bezdomovec je špinavý 
a bohatý člověk většinou nosí značkové věci. Nebo máme uniformy. Uniformy 
například nosí hasiči, policisté, vojáci, doktoři atd. Někdy toto rčení vůbec nemusí 
platit, někdo může být chudě oblečený a má srdce na pravém místě, například je 
hodný, laskavý nebo třeba milý. A pak jsou lidi pěkně oblečení, ale rozmazlení, 
namyšlení, lakomí atd.

Tonda: Ano i ne. Když někteří lidé vidí hůře oblečeného člověka, tak se s ním
nebaví, protože si myslí, že jsou víc než on. Ale někdy ti hůře oblečení 
mají lepší duši než ti v drahém obleku. Pak jsou tu i některá zaměstnání, kde 
lidé musejí chodit v moderním a tím pádem dražším oblečení. Někdy se 
taky ve škole děti z bohatších rodin posmívají těm chudším, že nenosí 
značkové oblečení. Já si myslím, že by se lidé neměli posuzovat podle 
oblečení, ale podle toho, jak se chovají a jací jsou uvnitř. Jak se říká:

„Nesuď knihu podle obalu.“

Evička: Můžou, ale nemusí. Když si naproti vám sedne krásně oblečený člověk a 
bezdomovec, jasně že vyberete hezouna. Ale i hezky oblečený člověk může být 
sobecký vrah. Bezdomovec může být slušný a zachránit život. Podle mě šaty člověka
nedělají. To je můj názor.
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Co potřebuji, abych byl/a šťastný/á

V hodině občanské výchovy dostali sedmáci dotaz, co potřebují ke štěstí. Odpovídali 
bezprostředně a měli možnost napsat 10 věcí, bez nichž by se neobešli.

Kristýna
Rodina, zvířata, láska, vzdělání, přátelé, příroda, domov, nový mobil, 

zdraví, postel, jídlo a pití.
K.

Štěstí, láska, přátelé, rodina, příroda, vzdělání, domácí mazlíček, zdraví, klid, wi-fi.
P: Zdraví naší rodiny, kamarádi, hezké známky ve škole, počítač, domácí zvířata,

dům, mobil, vzduch, jídlo a pití.
B.

Kamarádi, fotbal, přítelkyně, rodina, kopačky, spánek, mobil, dobré jídlo.
Denis

Mobil, internet, rodina, měkká postel, střecha nad hlavou, kamarádi, 
záchod, TV, filmy, wi-fi, jídlo a pití.

H.
Rodina, kamarádi, tablet, láska, dobré vyspání, měkká postel, mobil, 

oblečení, dobré známky, střecha nad hlavou.
Matěj

Rodina, kamarádi, TV, PC, spánek, škola, vtipy, zvířata, domov.
S.

Internet, značkové oblečení, televize, zvířata, rodiče, sestra, herní konzole Wii,
kamarádi, telefon, tablet, notebook, sluchátka.

Jiří
Kamarádi, rodina, postel, mobilní telefon, notebook, příroda, peníze, klid, jídlo.

Ivet
Rodina, dům, jídlo a pití, příroda, kamarádi, vzdělání, zdraví, zvíře, oblečení.

Z
Kopačky, míč, rodina, kamarádi, postel, mobil, domov, wi-fi, jídlo a pití.

Václav
Rodina a příbuzní, zdraví, přátelé, mazlíčci, peníze, počítač, byt, 

volnost, telefon, postel.
P.

Rodina, láska, peníze, zdraví, domácí zvířata, dobré známky, počítač,
 jídlo, přátelé, TV, nové kopačky, wi-fi.

Knihovna
Oznamujeme, že výpůjční doba školní knihovny je následující:

Pondělí 13:10 – 13:30
Čtvrtek 12:30 – 13:30
Pátek 12:00 – 12:30

S knihami vám ochotně poradí paní vychovatelka Rosolová, která se těší na vaši 
návštěvu.
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