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HORAŽĎOVICE
Výlet se mi líbil, protože jsem se ulil ze školy. Horažďovice nebyly nejlepší, ale šlo to.
Protivín byl jiný. Já jsem tam už jednou byl, asi před dvěma roky, a vypadalo to tam
jinak. Bylo super, že jsme to měli s přednáškou. Sice tam bylo hrozně teplo, ale přežil
jsem to.
Filip
V Horažďovicích mě to moc nebavilo, ale v Protivíně se mi to hodně líbilo, protože
jsem viděl živého krokodýla naživo a ne v televizi. A nejvíce se mi líbilo, že jsme si ho
mohli pohladit.
Radek
V Horažďovicích mě to nezaujalo, ani se mi tam nelíbilo, ale v Protivíně to bylo hezké
a zajímavé, taky koho by
nezaujali krokodýli.
Ovšem kdyby je tam
krmili, to by byl teprve
pěkný výlet.
Pavel
V Horažďovicích to bylo
zajímavé a naučil jsem
se recyklovat, ale mohlo
to být zábavnější. Nejvíc
se mi líbilo v krokodýlí
farmě, kde měli plno
kajmanů, krokodýlů a aligátorů. Dokonce tam měli i malé krokodýlky. Mohli jsme si
pohladit i dvouměsíčního krokodýla. Bylo to super a zábavné.
Honza
Akce v Horažďovicích se mi nelíbila, bylo to takové nudné, protože to, co nám paní
říkala o třídění odpadků, už umím a znám. Ale v Protivíně se mi velice líbilo. Paní
z farmy to měla krásně připravené a díky tomu už vím něco o krokodýlech a aligátorech. A nejlepší bylo, když jsme si pohladili malého krokodýla.
Sabina
V Horažďovicích mě to nijak nezaujalo. Maximálně jsem se dozvěděla pár věcí, jinak
mě to nebavilo. Naopak v Protivíně se mi líbilo. Zaujal mě Golem a to, že jsme si
mohli pohladit malého krokodýla. Celkově se mi tam líbilo.
Simona
V Horažďovicích to bylo úplně na nic, zbytečných 180 km. V Protivíně to docela šlo,
tam se mi líbilo, až na to vedro u krokodýlů.
Šimon
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taK jseM zasE tadY…
aneb Co očekávám od 7. třídy
Nejvíce jsem se těšil na kamarády, ale netěšil jsem se na to brzké vstávání. Hodně
jsem se těšil na němčinu a angličtinu, ale moc jsem se netěšil na matiku. Čeština je
fajn, když zrovna nedostanu špatnou známku.
Radek
Do 7. ročníku jsem se velice těšila, jelikož jsem byla ráda, že
postupuju do dalšího ročníku a že už nebudeme nejmladší
na 2. patře. Těšila jsem se také na 8. třídu, jelikož je to super
třída, i na moje spolužáky. Ale nejvíce mi chyběly školní výlety a různé akce, protože je vždycky sranda v autobuse a také
venku na výletě. Chyběl mi přírodopis, jelikož ho mám
strašně ráda a ráda se dozvídám nové věci o přírodě.
Sabina
Je dobré, že už jsem v 7. ročníku. Dozvím se hodně nových
informací, ale taky bude hodně starostí a učení. Naše třída
mi zas tak nevadí, až na ty, kteří pořád vyrušují, takže potom už nestihneme zábavu,
hry a hodně dalších věcí. Z různých akcí se mi zatím nejvíc líbila akce v Protivíně.
Jestli bude takových akcí více, budu mít o prázdninách na co vzpomínat.
Pavel
Do 7. třídy jsem se moc netěšil, protože se mi nechce učit. Ale aspoň nebudu hloupý.
Říká se, že 7. třída je nejtěžší, tak se trochu bojím, ale snad to bude v pohodě. Na
nějaké kámoše jsem se těšil, ale ne na všechny. Někteří pořád řvou, ale jiní si v pohodě povídají. Rád tu hraju ping pong nejen se sedmáky, ale i se všemi ostatními.
Filip
Já jsem se těšil do 7. ročníku na kamarády a na
ostatní. Netěšil jsem se na němčinu a matiku, ale těšil
jsem se na tělocvik, výtvarku a laboratorní práce. Ve
škole se musím snažit, protože nechci dostat zase
důtku a chci jít do 8. třídy se všemi spolužáky.
Jakub
Do 7. třídy jsem se moc netěšil. Nejvíc mě baví
tělocvik, další předměty už ne. Hodně jsem se těšil na
ten výlet za krokodýly. Doma mě to už nebavilo, už jsem se těšil za kamarády.
Ondra
Do 7. ročníku jsem se těšila. Těšila jsem se na kamarády a na mou třídu. Ale moc
jsem se netěšila na matematiku, protože z ní mám špatné známky. Ale zase jsem se
těšila na němčinu. Je to nový předmět, takže si myslím, že bych z ní mohla mít
dobré známky.
Nikola
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Tak jsem zase tady. Do 7. třídy jsem se moc netěšil, protože mi všichni říkali, že
7. třída je těžká. Ale zase jsem se těšil na kamarády, protože jsem je celé prázdniny
neviděl. A také až budeme hrát s kluky ping pong. Snad mi to učení trochu půjde.
Honza

ŠESŤÁCI

Jmenuji se Jirka. Je mi 12 let, mám rád pizzu, prázdniny a nemám rád školu. Moje
nejoblíbenější pití je Sprite. Na 2. stupni se mi líbí. Jako koníčky mám fotbal, rád
chodím na ryby a na hasiče, běhám za SDH Písečná a běhám s proudem a rozdělovačem. Rád piju v hodinách. Na 1. stupni mě bavila matika a tělocvik, na 2. stupni mě baví přírodopis a dějepis.
Ahoj! Jmenuji se Ilona, je mi 11 let. Mám ráda modrou barvu, moje oblíbené zvíře je
králík a had. Můj domácí mazlíček je had a jmenuje se Lucka. Moje oblíbené jídlo je
pizza a svíčková, oblíbené pití je Cola. Ráda jezdím na kolečkových bruslích.
Jmenuji se Honza. Je mi 12 let a chodím do 6. ročníku. Mám hodně kamarádů. Můj
oblíbený koníček je hrát fotbal a florbal. Mám 3 sourozence. Máme doma 3 psy,
chodíme s nimi na procházky. Mezi nejoblíbenější jídla patří kebab a pizza.

aHOJ Z PRÁZDNIN
BUNKR
Začalo to tím, že jsem byl se sestrou u babičky a dědy na prázdninách. Babička
a děda dostali poukaz na přespání ve vojenském bunkru, ale aby tam nebyli sami,
tak si pozvali nás a
sestřenici. Všechno jsme
si sbalili a jeli. Cesta
byla krátká a dokonce
jsme jeli cestou v
kukuřici. Sestra a sestřenice se bály, že na
nás vyběhnou divoká
prasata. Když jsme
tam přijeli, uviděli jsme
celou paseku plnou
hub. Hned jsme je šli
sbírat, bylo jich tam
plno. Bunkr měl hezké
barvy a bylo v něm
celkem málo prostoru,
ale to nevadilo. Byla
tam taky kadibudka, do
které se nám moc nechtělo chodit. Děda šel pro dřevo a já šel s ním, našli jsme ho
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hodně. Potom jsme rozdělali oheň a babička připravila jídlo. A holky? Ty si udělaly
z kukuřice panenky. Když jsme se najedli, babička šla připravit postele. Vtom přiběhly sestra a sestřenice: „Babičko, babičko, v té kukuřici někdo je a má červenou
mikinu!“ Babička řekla: „To se vám jenom něco zdálo.“ A za chvilku se ozvalo: „Bum,
bum.“ Říkali jsme si, co to je? Někdo nám totiž bouchal na kadibudku. Všichni se
báli, až na babičku, která zvolala: „Když jsi takový hrdina, tak se ukaž, nebo na tebe
vytáhneme vzduchovku!“ Najednou se ozvalo: „Bábí, to jsem já.“ A vylezl bratranec
Mirek. Myslel, že nás pěkně postraší, a taky že ano. Potom odešel a my jsme šli
pozorovat mraky. Já a sestra jsme se dohadovali, jestli jeden mrak připomíná slona,
nebo želvu. Začalo se stmívat a děda vytáhl harmoniku a něco nám zahrál. Potom
jsme šli spát. Babička a holky spaly na posteli a já s dědou na nafukovací matraci, to
bylo hrozné spaní. Když se děda převalil, tak mě to celého odpinklo. Skoro už jsem
usínal, když vtom: „Bum!“ Matračka praskla, hrozně jsem se lekl. Takže jsme se
vůbec nevyspali. Ráno jsme byli s dědou celí rozlámaní, proto jsme byli rádi, že jsme
jeli domů.
Honza
Začátek prázdnin jsem strávil na rodinné dovolené s rodiči a sestrou v Jeseníkách.
Cestou tam jsme se zastavili ve Velkých Losinách a prohlédli jsme si manufakturu,
kde se zachovala ruční výroba papíru. Bylo to moc pěkné. Velké Losiny jsou
lázeňské město, proto se tam konal koncert, který jsme poslouchali v cukrárně.
Ubytovali jsme se v horské chatě v jedné vesnici. Náš podkrovní apartmán byl
prostorný a útulný, i přestože
tam vrzala podlaha. Hned první
den pobytu jsme zdolali druhou
nejvyšší horu ČR Praděd.
Stezka vedla po kamenech
kolem řeky Bílá Opava. Na
vrcholu jsme se vyfotili se
sochou Praděda. Další dny
nám počasí moc nepřálo.
Vydali jsme se na několik
pěších výletů. Rodiče si
vyzkoušeli Priessnitzovy
koupele, které jsou součástí
tzv. klimatoterapie. To je léčba
studenou vodou, vzduchem a pohybem. Při posledním výletě jsme tři hodiny mokli
v lese. V srpnu jsme jeli do Telče na tříkilometrový běh pro hospic. Po běhu se mě
bratranec zeptal: „Ráďo, nechtěl bys jet s námi na střelnici?“ Já jsem odpověděl: „No,
jasně!“ V pondělí jsme jeli na střelnici do Dačic, tam jsme stříleli ze čtyř zbraní. Byli
jsme tam dlouho, ale mě to bavilo, protože jsem tam byl poprvé. Prázdniny rychle
utekly, nejvíce se mi líbilo střílení na střelnici.
Radek
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Celý školní rok jsem se těšila na letní prázdniny. A dočkala jsem se! První týden jsem
jen lenošila, dlouho spala, dívala se na TV a užívala si nicnedělání. Potom jsem
jezdila s rodiči na výlety po České republice. Byli jsme v Praze, v Českém Krumlově
a v Hodoníně, kde jsme navštívili památky. Ale nejvíc jsem se těšila na 16. července.
To jsem odlétala na 3 týdny do Bulharska.
Letěla jsem poprvé letadlem – a nádhera!
Bydleli jsme v hotelovém komplexu. Každý den
jsme měli rozcvičku, snídani, odpolední klid
a potom jsme šli na pláž, kde jsme se koupali
a hráli hry. A potom jsme měli večeři. Ale jídlo
tam moc dobré nebylo, týden jsem jedla
suchou rýži. Jezdili jsme na výlety, byli jsme ve
Varně v delfináriu, navštívili různé památky
a pluli i na pirátské lodi. Byla toho strašná
spousta. Našla jsem si taky nové kamarády, a to nejen Čechy, ale i Rusy. Byl to
opravdu nezapomenutelný týden! Zbytek prázdnin jsem proležela u bazénu, protože
byly strašné hice.
Nikola

bĚžEckÉ záVODY
V pátek 21. září jsme jeli do Dačic soutěžit v přespolním běhu. Běhali jsme v parku
trasu dlouhou 1 600 metrů. Já jsem doběhla na druhém místě a Verča na místě
třetím. Počasí nám vyšlo a byla tam zábava.
Aneta

Rozhovor s paní učitelkou Holcovou
Jak se vám líbí na ZŠ v Hobzí?
Na ZŠ v Hobzí se mi líbí. Oceňuji hlavně to, že jde o malou školu, a proto zde
panuje „rodinná“ atmosféra. Myslím, že je zde dobrý učitelský kolektiv, a žáci
působí také sympaticky.  Líbí se mi i prostředí školy.
Ve které třídě se vám učí nejlépe?
To zatím asi nedokážu posoudit. Nejvíce času trávím ve 4. a v 6. třídě, v obou se
mi učí celkem dobře. Čtvrťáci jsou v hodinách hodní, poslušní a oproti žákům
2. stupně velmi aktivní. Šesťáci jsou pouze 3, a tak je dostatek času věnovat se
v hodinách každému z nich. S 8. a s 9. třídou jsem prozatím strávila jen 3 hodiny.
Kde jste učila před Hobzím?
Před Hobzím jsem studovala VŠ a díky praxím jsem učila na ZŠ v Brně a na gymnáziu v Telči.
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Kde bydlíte?
V Telči.
Jaké máte oblíbené jídlo?
Několik let jsem brigádně pracovala v italské restauraci jako servírka a od té doby
u mě vede italská kuchyně, hlavně pizza a různé druhy těstovin. Mám ale ráda
i celkem „obyčejná jídla“, jako je např. dušený špenát nebo rizoto.
Proč jste si vybrala profesi učitelky?
Učitelkou jsem chtěla být už od té doby, co jsem sama začala chodit na ZŠ. Pak
jsem ale začala váhat, a když jsem podávala přihlášky na vysoké školy, byly mezi
nimi i jiné obory než učitelství. Rozhodnout se, kam nakonec půjdu, pro mě bylo
velmi obtížné, ale učitelství zvítězilo, a nelituji toho. Myslím si, že to je zajímavá
práce, vidím v ní smysl a baví mě každodenní kontakt s lidmi.
Máte domácího mazlíčka?
Ano, mám jich hned několik – chodského psa, dva kocoury a suchozemskou želvu.
Máte raději život ve městě nebo na vesnici?
Mám ráda život v malém městě. Je tam dostupné vše, co obvykle potřebuji
(obchody, služby atd.), a přitom se svou velikostí, atmosférou a okolní přírodou
podobá vesnici. Telč je pro mě svou velikostí ideální.
Kde jste studovala VŠ?
V Brně, studovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity.
Chtěla byste skákat bungee – jumping?
Rozhodně ne, nevyhledávám adrenalinové sporty ani zážitky. V létě jsem byla
u skoku mého kamaráda a to mě jen přesvědčilo o tom, že sama bych to absolvovat nechtěla.
Jak jste strávila letošní prázdniny?
Začátek letošních prázdnin byl poměrně hektický, sháněla jsem práci, stěhovala
jsem se ze studentského bytu v Brně, kde jsem bydlela
předchozích 5 let, a podobně. Od poloviny července jsem si
ale užívala volno. Byly to první prázdniny po 10 letech, kdy
jsem nechodila na žádnou brigádu. Jezdila jsem na výlety,
byla jsem na hudebních festivalech, na dovolené
v Chorvatsku. Věnovala jsem se také svým koníčkům a půlročnímu synovci.
Jak jste se těšila na práci učitelky v Hobzí a nejste
zklamaná?
Do práce jsem se těšila, zklamaná zatím nejsem a doufám,
že ani nebudu.
Jaké máte koníčky?
Mezi mé koníčky patří hudba, šití, háčkování a tvoření všeho možného, vaření,
zahradničení, péče o domácí mazlíčky, hlídání malých dětí. Ráda chodím na procházky, bruslím, cvičím zumbu a začínám se věnovat také běhu.
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