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Statistický projekt 8. ročníku 

V rámci výuky matematiky zpracovávali žáci 8. ročníku projekt, ve kterém se zabývali 

statistickým šetřením v oblastech, které si sami vybrali. Všechny odevzdané práce 

byly zdařilé. Do některých můžete nahlédnout na stránkách našeho časopisu. 

 

 

Eliška 
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Sabina 

 

 

Velikonoce 

 
 

7. třída 

Simča:  Mám Velikonoce ráda. Velikonoce slavíme, ale zvyky nedodržujeme. 

Baví mě barvit vajíčka se sestrou a péct beránka s bábí. Jsem většinou 

venku nebo doma pomáhám.  

Honza S.:  Už mě to tolik nebere. Dřív jsem chodil s pomlázkou pořád, ale teď už 

jsem líný. Takže se budu válet v posteli. 

Daniela:  Pomáhám mamince péct cukroví a barvit vajíčka.  Každý večer 

chodíme celá naše rodina do kostela. V neděli každý rok přijíždí 

babička a dědeček z Dačic. 



DUBEN strana: 4 2018 

 

 

časopis SLON  časopis žáků ZŠ a MŠ Staré Hobzí 

Šimon:  Když se řeknou Velikonoce, tak si vzpomenu na Honzu z Vnorovic. 

Jinak se těším na hrkání a na to, že se po prázdninách vrátím do školy. 

Kecám. Vůbec se do školy těšit nebudu. 

XXX:  Když jsem byl malý, tak mě Velikonoce bavily. Už mě nebaví. 

Veronika:  Velikonoce slavíme tak půl na půl. Netěším se na koledníky, protože 

přicházejí ráno, kdy člověk ještě spí. Těším se na to, že budu celou 

dobu u koní. Netěším se na to, až budou otravovat s hrkačkami. 

Adéla:  Jsem u babičky. Chodím hrkat. Rády s mamkou barvíme vajíčka. 

A když nikdo nepřijde, nevadí. Když vajíčka zbydou, tak je s taťkou 

sníme.  

Aneta:   My Velikonoce slavíme. Ale já se netěším, protože přijedou Pražáci. 

A nebaví mě, že nás kluci mlátí pomlázkou. Asi si vezmu psa a půjdu 

na celý den pryč. Ale jsem ráda, když taťka a bratr něco přinesou a já to 

můžu sníst. 

Monika:  Velikonoce neslavím, nemám je ráda. 

Pojedu ke koním. A vyrazím na vyjížďku 

s kamarádkou. 

XXX:  Velikonoce mě baví. S rodinou tradice 

dodržujeme. Letos se těším zvlášť, protože 

budu ten hlavní a povedu hrkání, protože 

jsem ten nejstarší. Budeme chodit asi 

v sedm ráno, potom ve dvanáct a večer 

v šest hodin. Doufám, že jako s velitelem hrkání se mnou budou 

spokojeni – odpovídám za 10 dětí.  Potom se svými sourozenci musím 

objet všechny příbuzné. 

Kájík:  Je mi to celkem jedno. Spíše si budu válet šunky. Ale jídlo sbírat budu, 

je to zdarma.  

Patrik:  Těším se tak na 50 %, protože přijede bratr z Českých Budějovic. 

V pondělí bych nejraději nikomu neotvírala, spala bych až do oběda. 

Stejně se ale musím v pondělí učit na úterý, takže je to jedno. A hlavně 

vím, kdo k nám přijde jako první. Taky možná pojedu do Velkého 

Pěčína za babičkou, u které bude i Emička. 

Zdeněk:  Pojedu do Aquaparku Moravia, takže to bude poprvé v životě, kdy tu 

nebudu chodit mrskat. Do Aquaparku jedu s kamarády, takže se těším. 

A těším se i proto, že zase dostanu prašule. 

8. třída 

Eliška:  Velikonoce mi nijak nevadí, ale ráda je taky moc nemám. Těším se ale 

na prázdniny a doufám, že i na teplé počasí. 

Honza:  Na Velikonoce se těším, jelikož budou prázdniny. Ovšem budu vrkat, 

tak se asi moc nevyspím. Také budu v pondělí chodit s pomlázkou, 

takže zase bude plná lednička vajíček. 

Bětka:  U nás se Velikonoce neslaví, ale i tak se na ně těším, protože budou 

prázdniny a já se budu moct pořádně vyspat. Poslední dobou jsem se 
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fakt moc nevyspala, a to kvůli letnímu času. Navíc možná přijede moje 

kamarádka, kterou jsem neviděla celou zimu.  A vydržet bez ní takovou 

dobu bylo peklo. 

Matěj:  Velikonoce jsou dobrý svátek, kluci chodí po vesnici s pomlázkou. 

Těším se na prázdniny a o víkendu pojedu na výlet. Těším se na večer-

ní hraní na PC a na plno různých sladkostí. U sousedů bude jako vždy 

hodně dobré jídlo a pití, takže se těším. 

Sabina:  Velikonoce moc neprožívám, ale nevadí mi. Vždycky se přejím 

čokokrálíčků a pak je mi špatýnko. Doufám, že bude teplo, abychom 

mohli jít ven. 

Barča:  Velikonoce mi nevadí asi proto, že máme prázdniny. A taky se vždycky 

těším na to, jaké sladkosti donese můj bratr z koledování.  

9. třída 

Anna:  Na Velikonoce se celkem těším. Sice budu mít tréninky a budu chodit 

hrkat, ale nemusím do školy a to je super. Letos k nám na Velikonoce 

přijedou teta se strejdou, které jsem už dlouho neviděla, takže se těším. 

A co se týká pondělí, tak neotvírám. Většinou jezdíme někam na výlet, 

ale letos budu spát. V neděli upletu bratrovi pomlázku a on mi za to dá 

v pondělí sladkosti. 

Kačka:   Těším se, a to hlavně kvůli prázdninám a taky na spoustu čokolády. 

Zdobení vajíček mě moc nebaví, a proto trávím čas raději venku. 

V pondělí jako každoročně vyrazíme na výlet do Jihlavy do ZOO. Letos 

se k nám přidá i teta s rodinou, a tak se těším ještě více.  

Kamil:  Tento rok Velikonoce slavit nebudu. Možná si upletu pomlázku jen tak, 

abych nezapomněl, jak se to dělá. Jinak budu asi doma a každou chvíli 

u ledničky, jak to tak vidím. Budu si užívat prázdniny s mamkou, sestry 

pak jedou na víkend k tátovi. 

Petra:  Velikonoce nesnáším. Každý rok přemlouvám mamku, abychom jeli 

všichni pryč, ale povedlo se mi to jen minulý rok. A letos snad taky. 

Na druhou stranu máme prázdniny, a tudíž můžu jezdit častěji ke koním 

a chodit ven s Tomem a Kiki Kokoszkovou. Pokud býváme na Veliko-

noce doma, tak pečeme perníčky, beránka a barvíme vajíčka. 

Tomáš:  Zrovna Velikonoce mě moc neberou, ale díky nim máme prázdniny a to 

je úplně super. Tento rok asi na pomlázku chodit nebudu, protože se mi 

nechce ráno tak brzy vstávat. 

Kristýnka:  Velikonoce neslavíme už asi rok, možná i déle. A na co se nejvíce 

těším? Že budou prázdniny a taky na to, že budu jíst velikonočního 

beránka. Jen mi vadí, že je tam kandované ovoce, které moc  

v oblibě nemám.  

Petr:  Pro mě jsou nejlepší takové Velikonoce, když nikam nemusím a když 

nemám žádnou fyzickou námahu. Myslím si, že by měly být prázdniny 

delší, aby si lidé svátky více užili. 
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Deváťáci se zpovídají…před zkouškami a po nich 

Eliška:  

Já už mám jedny zkoušky za sebou. Ale pocity nemám moc dobré, myslím, že jsem 

to mohla napsat líp. Matika sice nebyla moc těžká, ale pro mě na ni bylo málo času. 

Na přijímačky jsem se podle mě učila dost, ale i tak jsem byla nervózní. 

Anička:  

Přípravě na přijímací zkoušky jsem se moc nevěnovala. Nervózní nejsem a celkem 

se těším, ať už to dopadne jakkoli. 

Kačka:  

Pocity? Možná se trochu bojím, že to nezvládnu, a zároveň se i trochu těším. 

Připravovala jsem se ve škole a někdy i doma. Jako první test je matematika a té se 

celkem bojím. Na přijímačky se mnou jede mamka, tak mě třeba trochu uklidní tím, 

že půjdeme na pizzu. 

Aleš:  

Věnoval jsem se tomu průměrně. Rodiče doufají, že to zvládnu. Nejhorší to bude 

z matematiky, češtiny se moc nebojím. Budu doufat, že se ostatní  

na učení vykašlali, aby mi to vyšlo. 

 

 
 

Po přijímacích zkouškách 

Eliška: Pocity mám smíšené. Myslím, že jsem to nenapsala ani dobře, ale ani zase 

tak špatně. Možná jsem se měla více učit. Nejhorší je teď to čekání, 

jak to vlastně dopadlo. 

Anička: Konečně máme po přijímačkách. Byly celkem náročné, hlavně 

z matematiky. Kdyby bylo více času, asi by to dopadlo lépe, ale uvidíme, nějak to 

dopadne. Kdybych se na tu školu dostala, bylo by to super, ale nejsem si jistá, zda 

bych zapadla do kolektivu. Třeba to nebude tak hrozné, jak se na první pohled zdá. 

Kačka:  Přijímačky byly celkem těžké, a to hlavně matematika, ve které mi chyběl 

čas na dopočítání ostatních příkladů. Čeština byla celkem lehká, měla jsem to 

vyplněné skoro všechno a odcházela jsem o 15 minut dříve. Když byla pauza, došla 

jsem si na gyros a hned mi bylo lépe. Teď už jenom čekám na výsledky. 

Aleš: Když je po přijímačkách, tak už můžu doufat, že se na školu dostanu. 

Matematika se mi moc nepovedla, ale čeština mi to snad vylepší.  

Kdybych se na školu nedostal, tak se tomu ani nedivím,  

protože jsem se moc neučil. 
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Fyzické tresty ano, nebo ne? 

 
 

V hodině literatury jsme četli ukázku o tom, jaké se dříve užívaly tělesné tresty. A tak 

hned padla otázka, zda jsou tyto tresty na místě. 

 

Nevím. Spíše bych fyzické tresty neprováděl. Potom by totiž byly zbytečné 

debaty o tom, zda ta facka nebo jiný trest byly právem, anebo nikoli. Já bych 

trestal zákazem nebo sebráním věci. 

Aleš 

Podle toho, co udělal.  Někdo si to zaslouží, ale praktikovat to v případě, 

i když nic neudělal, tak s tím nesouhlasím. 

XXX 

Já osobně jsem proti fyzickým trestům. Ale chápu, že někdy je to fakt třeba. 

XXX 

To je otázka. Myslím, že to není moc dobrý způsob potrestání. I když někdy 

fyzické tresty pomůžou, já bych je tedy nezaváděla. 

Kačka 

Nevím, to je těžké. Podle toho, co kdo udělal a jak to udělal.  

Pep 

Fyzické tresty by měly být občas pro ty lidi, kteří se neumějí chovat. Ale to by 

asi dostal každý. Ale aspoň by si to jednou všichni uvědomili. 

Kamil 

Myslím si, že v některých případech jsou fyzické tresty potřeba a určitě 

nejsou na škodu. I facka totiž občas pomůže víc než zbytečná slova. I já 

jsem jich pár dostala a taky právem. 

Eliška 

Fyzické tresty ne. Protože někteří jedinci by z toho měli fyzické následky 

a chovali by se stejně. 

Petr 
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Umíme zachránit? 

 
Dne 17. 4. navštívily naši školu studentky – záchranářky z Jindřichova Hradce. Ráno 

v 7:50 jsme šli všichni do tělocvičny, kde na nás čekaly holky se svou paní učitelkou. 

Tělocvična byla rozdělena na 4 stanoviště: resuscitace, popáleniny, krvácení a 

zlomeniny. V tělocvičně jsme strávili celé dopoledne, protože na každém stanovišti 

jsme byli vždy jednu vyučovací hodinu. Nejlepší byla pátá hodina. To nám děvčata 

ukazovala různé zdravotní problémy, se kterými se můžeme setkat. Potom šli kluci 

do tříd a v tělocvičně jsme zůstaly jen my, holky. Studentky nám na napodobenině 

ukázaly, jak se dělá samovyšetření prsou. Za sebe můžu říct, že se mi celý program 

líbil. Holky, děkujeme, byly jste moc šikovné! 

Sabina 

 

 

 
 

Ve čtvrtek 12. dubna jsme jely do Jindřichova Hradce s paní učitelkou Karáskovou 

a s mou spolužačkou Danielou. Biologická olympiáda byla těžká. Nejvíce mi šel test 

a laboratorní práce. Bylo tam hodně dětí.  Když jsme tam přišly, dostaly jsme i svači-

nu a pití.  Byla jsem tam už po druhé. 

Aneta 

V pondělí 23. dubna jsme jely do Jindřichova Hradce na biologickou olympiádu. 

Ta se rozděluje na tři části: test, poznávací část a praktická část. Test byl těžký 

a hlavně pojednával o pohybu. V poznávací části byly i živé ukázky různých brouků 

a kostra hlavy štiky. Praktická část byla o suknici cibule, podobný pokus jsme dělali 

i v naší třídě. Když jsme dopsaly, šly jsme do města na zmrzlinu a podívat se 

na zámek. Cestou zpátky jsem byla unavená a Cápka si pořád na něco stěžovala. 

Barča 

 



 

 

 


