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Co mě dokáže naštvat 

8. třída  

Honza:  Naštve mě, když v něčem prohraju, když něco zapomenu nebo se mi něco 

nedaří. 

Matěj:  Když prohraju hru. Nebo když potkám špatný tým. 

Eliška:  Když mi o víkendu brzy ráno zazvoní budík, který jsem si zapomněla 

vypnout. 

Barča:  Když mi bratr rozkazuje, protože má něco udělat, a pak to musím udělat 

já. Když něco dělám a bratr mi pořád říká, že je to špatně. A přitom o tom 

nic neví.  

Sabina: Když někdo něco chce, ale nemůže chvilku vydržet, než dodělám to, 

co mám rozdělané. Když má někdo pořád blbé kecy. 

Bětka: Mě dokáže naštvat, když mi někdo lže nebo se na mě vykašle. Opravdu – 

lhaní je to nejhorší, co může být, protože pak nevím, jestli dané osobě 

můžu věřit. A když se na mě někdo vykašle? Já pro někoho něco udělám 

a on se druhý den tváří, jako by mě vůbec neznal. 

 

 
 

9. třída 

Kamil:  Jsem výbušný typ, takže mě dokáže naštvat leccos. 

Kačka:  Když mi někdo sní mé jídlo, na které jsem se celý den těšila. Když nemůžu 

ven, protože musím pomáhat doma. Když mi uteče pes a já ho hodiny 

hledám. 

Kristýna:  Když nám někdo řekne, ať jsme ticho, ale sám vyrušuje. Když na něco 

zapomenu. Když někdo určuje věci bez ostatních. 

Aleš:  Nejvíc mě štve pomalý internet. Když před hodinou zjistím, že píšeme test 

nebo že byl úkol. Pondělí ráno, když musím vstávat. Když mi někdo sní 

moje jídlo v lednici. 

Eliška:  Občas mě naštve kdejaká blbost, ale nejvíce mě vytáčí moje sestra. Ona 

ví, že mě ty její naschvály štvou, a o to víc ji to baví. Taky mě štve, když 

se mi něco dlouho nedaří. Pěkně mě vytáčí můj pes, který pořád něco 

kouše. Nedávno mi rozkousal i přihlášku na školu. 

Tomáš:  Někdy mě dokáže pořádně naštvat Peťule, třeba když se hádáme. Ségra 

mě štve skoro pořád. A je to docela nedávno, co mě naštval táta. Ještě 

mě štve to, že musím každý den do školy. 
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Petr:  Škola. Jsme tam dlouho - 7 hodin. Pořád musím psát a ještě doma dělám 

úkoly. Bolí mě z toho ruka.  

Anička:  Je to spousta věcí, ale nejvíce mě vytočí nespravedlivé chování 

z mamčiny strany. Např. když brácha může spát a nic nedělat, ale já 

musím jít a s čímkoli pomáhat. Nebo když si koupím jakékoli jídlo a někdo 

mi ho sní. Za to bych vraždila. 

Petruška: Někdy mě dokáže pořádně naštvat Tomíno. Taky můj kocour, když zničí 

moje věci, které mám ráda. Nebo se kocour urazí, že nejsem doma, a tak 

schválně přestane jíst. A když pak přijdu domů, dělá, že mě nezná. Prostě 

každý jsme nějaký a já raději budu zticha, protože Toma umím taky pěkně 

naštvat. 

 

 

Jak jsme se rozloučili s naší paní učitelkou… 

 

S naší třídní učitelkou, kterou jsme měli rádi, jsme se rozloučili 

v úterý 27. 2. tím,  

že když vešla do třídy, tak jsme na ni vystřelili konfety. Dali jsme jí 

květinu a album s našimi společnými fotkami. Potom jsme si dali 

muffiny a do konce hodiny si povídali. Druhý den tu byla paní 

učitelka naposledy a dala nám dárečky. 

Bude nám chybět. 

8. třída 

 

 

Trénink s olympioniky 

Tato akce se uskutečnila v pondělí 19. března a podrobně je zachycena na školním 

webu. Nyní přidávám názory některých žáků. 

 

 
 

7. třída 

Šimon:  Bylo to vážně dobré. Náš tým se umístil na prvním místě. Hodně se mi 

líbilo kouzelníkovo vystoupení. 

Daniela:  Bylo to zajímavé. Asi nejvíce mě bavilo to, jak jsme ve dvojicích chodili 

na lyžích a jak jsme vázali uzel jednou rukou. 
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Veronika: Seděla jsem na lavičce. Nelíbilo se mi nic. 

Adéla:  Trénink s olympioniky mě moc nebavil. 

Kájík:   Ušlo to, ale ceny pro 4. a 5. místo byly lepší než pro 2. místo. Oni dostali 

časopisy, ale my jen bloky. 

Tadeáš:  Byl jsem v jídelně, protože jsem odmítl cvičit. Dělal jsem úkoly z matiky 

a češtiny. A když jsem to měl hotové, povídal jsem si s kuchařkami. 

Jan H.:  Nejvíce se mi líbilo, že jsme byli rozděleni do týmů. Je to krásný pocit, 

když můžu bojovat za tým. Sice jsme skončili čtvrtí, ale stejně byli Zelení 

nejlepší! 

Simona:  Bylo to super. Líbilo se mi, že se náš tým hodně snažil a že jsme skončili 

druzí. Mrzí mě, že jsme popletli jednu disciplínu. Moc mi to nešlo s pistolí, 

ale uzel mi šel dobře. Měli jsme oranžovou barvu a v týmu dobré lidi. Líbil 

se mi maskot – tančící kočka. Jsem ráda, že jsem mohla poznat takové 

slavné sportovce. 

Honza, S.: Nebyl jsem v tělocvičně, protože jsem nechtěl cvičit. Byl jsem v jídelně 

a psal zadaná cvičení z matiky a češtiny. 

Aneta:  Líbilo se mi kouzlení. Šlo mi střílení a uzel. Nebavily mě lyže.  Byla jsem 

v dobrém družstvu. 

Irena:  Akce se mi líbila. Škoda, že moje mužstvo skončilo na 5. místě, ale snažili 

jsme se všichni. Byla jsem ve žlutém mužstvu. Některé děti necvičily. Líbil 

se mi plyšový maskot, ve kterém byl Kamil. Hezky tancoval. Mě bavil 

nejvíce uzel jednou rukou. A kouzelník byl vtipný. 

Zdeněk:  Byl jsem v jídelně, protože jsem se odmítl účastnit tréninku s olympioniky. 

Dělali jsme úkoly z češtiny a matiky. 

XXX:  Líbilo se mi, že pan Michal Navrátil obešel tělocvičnu po modré čáře 

po rukou. Taky se mi líbil maskot z olympijských her, jak tancoval. 

 

9. třída 

Anna:  Dopoledne s olympioniky se mi velmi líbilo. Takovou možnost potkat se 

se známými osobnostmi nemáme každý den. Byl to super zážitek.  

Kiki:  Mně se líbilo všechno, co tam bylo.  

Pep:  Bylo to dobré, líbilo se mi to. Jen mě mrzelo, že jsem nebyla v družstvu 

s Tomem, ale chápu, že by to nebylo fér vůči ostatním. 

Aleš:  Byl jsem spokojený. Bylo to lepší než matematika, angličtina a fyzika. 

Nejlepší byl biatlon a nebavila mě opičí dráha. 

Eliška:  Já jsem se bohužel nezúčastnila, ale i tak se mi to moc líbilo. Nejvíce opičí 

dráha, u které byl Michal Navrátil. A ještě se mi líbilo vystoupení maskota. 

Tomáš:  Bylo to dobré. Nečekal bych, že můžu něco vyhrát. Spíše to byla náhoda. 

Petr:  Mně se to nelíbilo. Byla tam nuda. Ale jednu výhodu to mělo. Konečně 

mám pastelky na výtvarku a ještě jsem dostal časopis s kvízy. 

Kamil:  Užil jsem si to. Když pro mě přišla paní učitelka Karásková, že budu dělat 

maskota, byl to pro mě šok. Připravoval jsem se na vystoupení a přitom si 

povídal s Michalem Navrátilem.  Byl jsem rád, že se to lidem líbilo. Užil 

jsem si jak maskota, tak sportování. 
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Ve středu 20. března nás po roce opět navštívili příslušníci dačické městské policie. 

Besedovali s těmi nejmenšími z mateřské školky, s dětmi z prvního stupně a v tělo-

cvičně předvedli těm starším, jak se bránit napadení. 

Daniela: Bylo to zajímavé a poučné, alespoň pro mě. 

Kájík: Bylo to stejné jako minule, takže mě to moc nebavilo. 

Jan H.: Dobrá akce. Docela mě bavila. Alespoň vím, jak se bránit bez užití pěstí. 

Adéla: Tato akce se opakuje každý rok a mě to nebaví. 

XXX: Líbilo se mi to. Ale Zdenda byl trapný a kazil to. Jinak byli všichni v pohodě. 

Tadeáš: Bylo to fajn. 

Šimon: Bylo to docela dobré, ale myslím si, že zapalovačem se neubráníte. 

Simča: Bylo to super. Vadilo mi, že to bylo skoro stejné jako minule. Jsem ale ráda, 

že jsem si to mohla znovu připomenout. Myslím si, že je to dost užitečná věc. 

Monika: Bylo to celkem dobré. 

Veronika: Nic se mi nelíbilo. 

XXX: Lekl jsem se paralyzérů. Bylo to lepší, než abychom se učili. 

XXX: Bylo to dobré. 

P.I.A.R.: Bylo to pěkné. 

XXX: Líbilo se mi to. Nejlepší na tom byly ukázky hmatů a chvatů. A zaujalo mě, 

že ukazovali teleskopický obušek, pistol a paralyzér. 

XXX: Bylo to zajímavé. Nejvíce se mi líbilo to o paní uklízečce a ukázka  

obušku a paralyzéru. 

 

 

Splašené nůžky 

V úterý 20. 3. jsme jeli do Horáckého divadla, které se nachází v Jihlavě. Paní 

učitelka byla tak hodná, že nám zařídila, aby odpadlo odpolední vyučování. Takže ti, 

co chtěli navštívit divadlo, jeli domů se prospat a připravit. V 15 hodin jsme měli sraz 

před školou. Když přijel autobus, nastoupili jsme a zamířili do Jihlavy. Cestou jsme si 

povídali a bavili se. Najednou jsme v Jihlavě. Vystoupili jsme na zastávce a šli asi 

200 metrů do divadla. Tam bylo hodně lidí. Dali jsme si bundy do šatny a pak si šli 

sednout. Celý sál byl úplně plný. Na jevišti hrálo 5 lidí. Bylo to zábavné, skvělé. Měli 
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to dobře připravené a zahrané.  Divadlo skončilo ve 20 hodin a my jsme vyrazili 

k autobusu. Ten nás zavezl až do Hobzí, kde na nás čekali rodiče. 

Sabina 

 
 

Radek:  V divadle jsem byl už po třetí. Letos jsem se hodně nasmál. Nejvíce se mi 

líbili poručík, kadeřník Řezníček a slečna Marková. 

Adélka:  Moc se mi to líbilo. Bylo to legrační a mohli jsme hádat, kdo je vrah. 

Filip:  Divadlo se mi líbilo. Byla to legrace. V autobuse jsem se s Pavlem díval 

na film, takže nám cesta rychle utekla. Když jsme dorazili do divadla, tak 

jsem byl hrozně natěšený. A když jsme seděli v hledišti, věděl jsem, že to 

bude zábava. A byla. Já jsem vraha neuhádl, ale to nevadilo, stejně to 

bylo fajn. 

XXX:  Bylo to super. Nejvíc se mi líbil Řezníček, ale nečekal jsem, že to bude 

vrah. Veverka byl taky dobrý, hlášky slečny Markové taky. Moc se mi to 

líbilo. Příští rok jedu zase. 

XXX:  Divadlo se mi moc líbilo. Nevěděl jsem ale, kdo je vrah. Já jsem si myslel, 

že je to kadeřnice, a on to byl kadeřník. Dobrá byla i cesta autobusem. 

XXX:  Divadlo se mi líbilo. Zasmáli jsme se a mohli si zahrát na detektivy. Ale byl 

jsem zklamaný, když odhalili vraha, ale neřekli, proč to udělal. Mohli o tom 

říct ještě více informací. 

 

 

Den otevřených dveří 

 

Jako každoročně u nás proběhla akce s názvem Den otevřených dveří. Zájemci si 

mohli prohlédnout školu a dopoledne se podívat do výuky, odpoledne byl pro ně 

přichystán program, jenž si připravily paní učitelky. Těm pomáhali i někteří žáci 

a žákyně, za což jim náleží poděkování. Ne každý je totiž pro školu ve svém volnu 

a bez nároku na odměnu něco udělat. 

6. třída 

Sabča: Líbilo se mi to všechno. Ale nejvíce mě zaujal zookoutek a ty přemýšlecí hry. 
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Radek: Nejvíce se mi líbily chemické pokusy u paní učitelky Karáskové a deskové 

hry a hlavolamy u paní učitelky Michlové. Ale líbily se mi i hrátky s češtinou, 

zookoutek a hrátky s němčinou a angličtinou. 

Honzík: Moc jsem se pobavil. U zvířátek a her to bylo dobré. Nejvíce mě to bavilo 

v tělocvičně a u hrátek s češtinou. Určitě bych doporučil sem přijít příští rok zase. 

Adéla: Bylo to super. Viděla jsem zvířátka a pokusy, které mě moc bavily. Já jsem 

pomáhala paní učitelce s češtinou a to mě taky bavilo. 

Nikča: Den otevřených dveří byl nej. Mně se nejvíc líbila zvířátka a potom čeština. 

Bylo to tu super. 

 

8. třída 

Bětka: Já jsem tu nebyla, protože se mi nechtělo zůstat ve škole. 

Cápka: Bylo to zajímavé. Viděla jsem hodně zvířat. Pokusy jsem sice neviděla,  

ale všechno se mi líbilo. 

Bára: Den otevřených dveří se mi moc líbil, skoro pořád jsem byla v tělocvičně. 

Občas jsem se šla podívat na zvířátka a na pokusy. 

Eliška: Byla jsem tu a líbilo se mi tady. Nejvíce se mi líbil zookoutek  

a chemické pokusy. 

Matěj: Nebyl jsem tu, protože se mi nechtělo. 

Honza: Já jsem pomáhal paní učitelce Michlové na stanovišti deskových her a logiky. 

Kdo k nám přišel, toho jsme naučili nějakou hru. 

 

 

9. třída 

Aleš:  Byl jsem u logických a deskových her. Pomáhal jsem lidem, co se přišli 

naučit různé hry. Byl jsem spokojený. 

Kiki:  Byla jsem u paní učitelky Karáskové. Dělaly se tam různé chemické 

pokusy a byl tam i zookoutek. Nejvíce se mi líbily pokusy zvané Bručící 

medvídci a Semafor. 

Eliška:  Byla jsem u zookoutku a pokusů z chemie. Ale podívala jsem se do všech 

tříd jak na horním, tak na dolním stupni. Myslím si, že se DOD moc povedl 

a že tu bylo o zábavu postaráno. 

Anička:  Byla jsem tu jen chvilku, ale bylo to dobré. 

Petr:  Byl jsem u deskových her půl hodiny a pak jsem jel domů. 

Kamil:  Já byl v zookoutku a pomáhal jsem paní učitelce s přípravou chemických 

pokusů. Bylo to dobré. Pak jsem se šel podívat i k ostatním. 

Petra:  Nebyla jsem tady. 

Tomáš:  Nebyl jsem tu. 

 
 

 
 



 

 

 


