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Poznáš animovanou postavu? 

Žije v Zátiší bikin pod mořskou hladinou v malém domku z ananasu. Je to žlutá hou-

ba na mytí nádobí. Má modré oči a tenké ruce a nohy. Na tváři má velkou pusu 

a malý nos. Rád nosí pruhované ponožky, hnědé kalhoty, bílou košili a červenou kra-

vatu. Je pořád veselý a vtipný, proto ho má každý rád. Pracuje v Křupavém krabu, 

kde je velmi rád a také rád připravuje hambáče. Jeho nejoblíbenější koníček je chytá-

ní medúz do síťky, ale když je chytí, tak je zase pustí. Rád chodí se svým mazlíčkem 

šnekem na procházky a jeho oblibou je také čtení knih a dívání se na televizi. A díky 

tomu všemu ho mají děti rády. 

Honza 

 

Kdybych měl milion… 

Kdybych měl milion, rozhodně bych si ho nenechal pro sebe. Nejprve bych se za-

myslel nad tím, kolik komu dát. Protože mám dva bratry, určitě bych chtěl obdarovat 

každého z nich. Nejstaršímu bratrovi, i přestože si vydělává, bych dal část na auto-

mobil, a potěšil ho částkou uloženou na spořicí účet. 

Nejmladšímu bych udělal radost tím, že bych mu koupil počítač, 

po kterém moc touží. Své mamince bych pořídil novou kuchyni, 

kterou si dlouho přeje. Taťkovi bych najal zaměstnance pro je-

ho zemědělskou činnost a tím bych mu nejvíce pomohl, protože 

by ušetřil čas na své záliby. Tím jsem podělil své členy rodiny 

zvlášť. A nejhezčí dárek bych si nechal na konec, koupil bych týdenní pobyt New 

Yorku a zbytek peněz bych si dal na stavební spoření. Je zřejmé, že i sobě nějakou 

tu malou radost udělám, a tak bych si koupil určitě hry na PS4. | Honza 

Upřímně nevím, co bych s ním dělala. Asi bych byla šťastná, ale dala bych si nějaké 

peníze na stranu a zbytek bych dala někomu, kdo je potřebuje víc než já a kdo si je 

zaslouží. A s tím, co bych měla, bych si udělala radost. Nejspíš bych je utratila s ka-

marády. Nebo bych si koupila něco, co se mi líbí. Když ale zvážím, že na světě hla-

doví milióny lidí každý den, tak bych jim pomohla, kdybych těch peněz měla víc. 

Určitě bych poslala humanitární pomoc do rozvojových zemí. Podporovala bych 

výzkum na HIV. V chudých zemích bych očkovala na základní nemoci. Dětem z roz-

vojových zemí bych zajistila stipendium do světa. Nejradši bych si splnila svůj sen, 

ale myslím, že oni to potřebují víc než já. | Simča 

Nevím, co bych dělala s milionem. Ale asi bych nechala opravit a předělat stáj. Nebo 

spíš bych ji nechala zbourat a postavila novou, velkou a krásnou. Dále bych koupila 

skokový materiál a lepší výbavu pro koně, třeba jako nové stojany, bazének, na míru 

dělané kožené sedlo pro Vilmu a pro Šárku malého poníka, aby nebyla sama, když 

budu s Vilmou na vyjížďce. Možná bych nechala postavit jízdárnu. Nebo ne, nechala 

bych si postavit rovnou halu, abychom tam s Vilmou mohly jezdit i v zimě a v dešti. 

Domnívám se, že by z toho Vilma měla radost. Taky bych své rodině zaplatila 

rodinnou dovolenou někde u moře, kam si mamka vždy přála jet. Myslím si, že by jí 

to udělalo velkou radost. | Monča 
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Planetárium v Českých Budějovicích 

Během května byli někteří žáci na exkurzi v Planetáriu v Českých Budějovicích. Jak 

se jim tam líbilo? 

V planetáriu se mi líbilo, bylo to zajímavé. Byli jsme v kulaté místnosti, to se mi líbilo 

nejvíce, hlavně sedačky. A taky to, že to byla škola, ale příjemná, bez napomínání 

mých spolužáků. V kinosále to bylo také velmi pěkné a zajímavé, jenom jsem se 

propadal hanbou, jak tam mí spolužáci otravovali. | Pavel 

V planetáriu se mi moc líbilo. Nejvíc mě to bavilo v kopuli, kde jsme 

se dívali na hvězdy, na souhvězdí a na jiné galaxie. Koupil jsem si 

tam 3D obrázek Země a záložku s raketoplánem. | Ráďa 

Bylo to velmi zajímavé. Dozvěděla jsem se tam hodně nových věcí. 

Také jsme tam viděli souhvězdí Velká medvědice, Malý vůz, Velký 

vůz a Tygra. Když jsme vystoupili z autobusu, tak jsme šli špatnou 

cestou, ale potom paní učitelka řekla, že máme jít jinudy. Nikdy předtím jsem 

planetárium neviděla. Byla to docela velká budova. Bylo to hezké. | Nikča 

Když jsme tam přijeli, uviděl jsem starou ošklivou budovu. Ale jak jsme vešli dovnitř, 

viděli jsme moderní vybavení. Nejvíc se mi líbilo v kopuli, kde jsme seděli v křeslech 

a dívali se na hvězdy a souhvězdí. Dozvěděl jsem se, že je ve vesmíru hrozně moc 

hvězd a několik galaxií. Byli jsme i v kinosálu, kde nám promítali film o vesmíru. Bylo 

to tam moc pěkné, užil jsem si to. | Honza 

V planetáriu se mi líbilo. V kopuli se mi líbilo více než v kinosále, protože to bylo delší 

a zajímavější. Líbilo se mi, jak nám říkali o tom, že je ve vesmíru strašně moc galaxií 

a že v celém vesmíru může být hodně živých bytostí. Všechna ta souhvězdí se mi 

také líbila. Akorát cesta byla hodně dlouhá, ale stála za to. | Filip 

První polovina planetária mě bavila nejvíc. Vypadalo to jako v noci na nebi, ale živě. 

Líbil se mi ten velký dalekohled a souhvězdí. V druhé polovině mě to už moc 

nebavilo, ale nebylo to špatné. Bavila mě i cesta autobusem, protože jsme nejeli 

s osmáky. | Ondra 

V planetáriu se mi líbilo. Nejlepší bylo to, jak jsme si udělali pohodlí při promítání atd. 

Bylo tam málo škol a školek. Mohli jsme si tam koupit antistresovou hvězdičku a pak 

rodině pohled, taky s hvězdičkou. Cesta autobusem byla dlouhá. Paní učitelka se 

ptala na otázky ze světa. Výlet byl super, mohli bychom jezdit častěji. | Sabina 

Planetárium se mi líbilo, ale ta cesta byla nic moc. Koupil jsem si tam model Slunce. 

Pozorovali jsme souhvězdí a potom jsme koukali na film. | Jakub 

 

Testování 

Další akcí bylo testování čtenářské a matematické gramotnosti v 8. ročníku. 

Testování mělo 2 části – matematickou gramotnost a čtenářskou gramotnost. 

V matematice bylo 30 otázek, v češtině 40. Nevím, proč jsme to dělali. K čemu je to 

dobré? Dostaneme vyhodnocení o 4 slovech – pro někoho je to možná užitečné, ale 

pro mě ne. Stejně se pokaždé umístím na posledním místě. A když ne na posledním, 

tak na předposledním. Tím nechci říct, že je to těžké, ale já jsem spíše líný  

to číst. | Šimon 
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Matematika byla těžká a celkem nuda. Nic nového jsem se nedozvěděl. Čeština byla 

fajn. Ale je to těžké. Několik odpovědí jsem si tipl. Doporučuji, ať si to lidi zkusí. 

Dozvíte se, jak na tom jste. | Honza 

 

Jídlo na přání 

Stejně jako každý rok jsme si sestavili jídelníček na přání.  

Hlavní jídla: 

Vepřový plátek s brambory se smetanou – Barča 

Ryba s brokolicí a bramborovou kaší a salát – Eliška 

Brokolicový nákyp s brambory a s dresinkem – Sabča 

Kuře na kari a rýže – Matěj 

Špagety – Honza 

Polévky: 

Uzená s rýží a hráškem – Eliška 

Kulajda – Sabča 

Koprová – Honza 

P.S. Děkujeme, paní kuchařky, jste moc hodné! – deváťáci 

 

Dostali jsme se? 

Ze začátku jsem měla strach, že se nedostanu ani na jednu školu, ale když jsem 

zjistila, že jsem se dostala na obě, tak jsem byla a stále jsem nadšená. Navíc jsem 

byla na technické a obchodní škole úplně nejlepší se 117 body, což mě hodně 

potěšilo. Jdu na gymnázium do Dačic. | Bětka 

Přijímačky mi nakonec vyšly, dostala jsem se tam, kam jsem chtěla jít, takže jsem 

ráda. Vzali mě na obě školy, ale nejspíš půjdu do Třebíče. Ale přijde mi skoro 

neuvěřitelné, že jsem ještě nedávno vůbec netušila, kam půjdu, a 

najednou jsem přijatá na školu, která si myslím, že mě bude bavit. 

Obor je gastronomie a hotelový management. | Eliška 

Dostala jsem se na obě školy, na kterých jsem měla přihlášky, takže 

SUPER. Jako těším se, ale zároveň mám i trošičku strach, přeci jen 

to bude nové prostředí, noví lidi atd. No, snad to zvládnu. Jo a 

rozhodla jsem se pro stavebku v Jihlavě. | Sabča 

Dostala jsem se do Třebíče i do Jihlavy na zdrávku. Rozhodla jsem se, že půjdu 

do Jihlavy, protože tam je lepší nemocnice a škola se mi líbila také víc. | Barča 

Už mi konečně přišly výsledky, zda mě přijali na obě střední školy. A ano, přijali mě 

na obě dvě, v Dačicích jsem byl na 2. místě a v Třebíči jsem se umístění nedozvěděl. 

Půjdu do Dačic na obor truhlář. | Honza 

 

Rozhovor s paní učitelkou 

Chcete se dozvědět nějaké další informace o naší nové paní učitelce? Přečtěte si 

následující rozhovor! 
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1) Proč jste si vybrala právě ZŠ Staré Hobzí? 

 ZŠ ve Starém Hobzí jsem si vybrala hlavně proto, že je to menší škola, 

a myslela jsem si, že zde převládají rodinné vztahy, učitel a žák k sobě  

mají blíž. 

2) Kde se vám učí – v jaké třídě – nejlépe? 

 Zatím se mi dobře učí ve všech třídách. Nerada bych se někoho dotkla.  

Ale nejlepší je to prozatím asi v 7. a 9. třídě. Sedmáci jsou sice živější po-

vahy, ale mají o látku zájem. Deváťáci zase dávají více pozor a občas se 

někdo zapojí. 

3) Kde jste dříve pracovala? 

 Pracovala jsem mimo školství, v jihlavské firmě jako plánovačka výroby. 

4) Jak se vám líbí na naší škole? 

 Ve škole se mi líbí, je tu velmi příjemné prostředí. Kolegyně jsou skvělé, 

se vším mi poradí a pomůžou. A s žáky jsme si snad také sedli. ☺  

5) Jaké máte zájmy? 

 Největší zájmy jsou moje děti. Snažíme se jezdit hodně na výlety, chodíme 

se dívat na zvířata do nedalekých Bohuslavic a podobně. Na nic víc nemám 

příliš čas. 

6) Chutná vám ve školní jídelně? 

 Vše, co jsem zatím jedla, mi chutnalo. ☺ 

7) Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? 

 Asi lasagně. ☺ 

8) Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? 

 Nejoblíbenější je překvapivě pes. 

9) Máte doma nějaké zvíře? 

 Měli jsme doma psa, rhodeského ridgebacka, ale toho už bohužel nemáme. 

Ale určitě si v blízké době pořídíme stejné plemeno. 

10) Baví vás předměty, které u nás učíte? (Př, Ch, VV, TV, M) 

 Všechny mnou vyučované předměty mě baví. Jak už to chodí, tak některé 

víc, některé míň, ale mám je ráda všechny. ☺ 

 

 
 



 

 

 


