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časopis SLON  časopis žáků ZŠ a MŠ Staré Hobzí 

Jak je na druhém stupni… 

 

Petr:  Na druhém stupni se mi líbí, že se každý den vídám s kamarády. Je tu 

oddělený tělocvik na holky a kluky. To je dobré, protože my kluci 

můžeme hrát chlapecké hry. Na chodbě máme fotbálek a stolní tenis. 

Líbí se mi tu všechno. 

Natálie:  Nelíbí se mi, že máme hodně učení a že tu ještě moc lidí neznám. Líbí 

se mi, že máme na každou hodinu jinou paní učitelku a že máme klid 

od letošních páťáků. 

Šarlota:  Jsem ráda, že jsem tady, protože mám ráda paní učitelky. Nejvíce mě baví 

tělocvik, ale docela i fyzika, přírodopis, hudebka, čeština a matematika. 

Jsem ráda, že nejsme spojeni s jinou třídou a že tu mám kamarády. 

Karolína:  Nic mi tu zatím nevadí. Je tu klid i zábava. Můžeme si povídat se 

staršími žáky, což na prvním stupni nešlo. A máme svou vlastní třídu. 

Hanka:  Líbí se mi tu, protože nejsme spojeni s jinou třídou a jsme sami. Jsou tu 

hodné paní učitelky. Mám ráda i nějaké předměty, až na fyziku, ta mě 

nebaví. Ale jinak je to tu fajn. 

Martin:  Je tu větší klid než na prvním stupni. Mám tu i více kamarádů, se 

kterými si často povídám. Ale je tu hodně schodů. Ve třídě jsme sami, 

a máme tu proto klid. Mám lepší známky než na prvním stupni. A je 

škoda, že už odtud odešla moje sestra. 

Verča:  Na druhém stupni se mi líbí. Jsem ráda, že už nejsme spojeni s jinou 

třídou. Nejvíce mě baví dějepis a hudebka, ale nemám ráda angličtinu. 

Eliška Ši.:  Líbí se mi tu, protože tady nejsou malé děti a protože máme 

samostatnou třídu. Dobře se mi tady učí. 

Eliška Šu.:  Líbí se mi přestávky a nějaké hodiny, např. rodinná výchova, 

matematika a čeština – sloh. Ale na mě je hodně učení. Nejvíce se mi 

líbí výhled na první stupeň. A také to, že my, šesťáci, si odpočineme 

od páťáků a oni zase od nás. Jsem tu spokojená. 

Tereza:  Na druhém stupni se mi líbí, že tu nejsou páťáci. Líbí se mi, že máme rozdě-

lený tělocvik. Nelíbí se mi, že máme moc učení a že tu moc lidí neznám. 
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Podzimní prázdniny 

Ondra: Podzimní prázdniny byly nudné, protože mi rodiče říkali, abych se učil. Ale já 

se stejně neučil. V sobotu a v neděli jsem musel skládat dřevo, a to mě bavilo.  

Bylo to lepší než ve škole. 

Pavel: Víkend před prázdninami se mi líbil. Byl takový uvolněný, hlavně neděle, kdy 

jsem věděl, že nemusím do školy. Přes celý víkend jsem pomáhal mamce motat 

věnce. V pondělí už mamce pomáhala teta, a tak jsem zase pomáhal taťkovi. V úterý 

šli rodiče do práce, tak jsem si konečně odpočinul. Ve středu nešla elektřina, to jsem 

se celý den nudil. Tak jsem se rozhodl, že udělám přípravu na úklid svého pokoje. 

Honza: Prázdniny byly dobré, byl jsem u babičky a dědy. Stavěl jsem s dědou pergo-

lu, a to mě bavilo. Vždy po práci jsme si spolu zahráli šachy nebo karty.  

Také jsme jezdili po hřbitovech a dávali dekorace na hroby  

našich příbuzných. A také jsem si odpočinul od školy. 

Radek: O podzimních prázdninách jsme jeli na Slovensko do Dunajské Stredy 

do termálních lázní. Měli jsme hotel blízko centra města, ale do lázní jsme to měli 

daleko. Moc se mi tam líbilo, škoda, že jsme nemohli zůstat déle. 

Jirka: Já jsem byl nemocný, ale užil jsem si to na počítači a koukal se na filmy. 

Ilonka: Hned v pátek jsem jela s Naty do Pálovic, ona má tři malá koťátka, která se 

jmenují Čertice, Špekounek a Kulíšek. V neděli pak jela Natálka k nám  

a byla u nás do středy. 

 

Co si myslím o tetování… 

 
V poslední době se jako velmi módní záležitost objevuje tetování na obličeji. Zeptal 

jsem se sedmáků, co si obecně o tetování myslí. 

Ilonka: Tetování se mi líbí, já osobně bych tetování chtěla, ale nějaké malinké. Když 

mají lidé potetované skoro celé tělo, tak to už se mi tolik nelíbí. 

Jirka: Já si myslím, že je to pěkné. Ale nemůže tam toho mít člověk naplácaného 

moc. Já bych tetování chtěl: křížek a na prsty písmena W, S, A, D. 

Honza: Myslím si, že tetování je v pořádku. Komu se to nelíbí, tak ať se na to nedívá. 

Já bych chtěl v budoucnu tetování na levé rameno. Sice to poškozuje kůži, která tak 

může hůře dýchat, ale to mi nevadí. 

 

Můj zážitek se zvířetem 

To, o čem chci psát, se stalo před čtyřmi lety. Byl podzimní den, foukalo a mrzlo. Já 

byla ve svém pokojíku a učila se. 

Najednou se do pokoje vřítila moje sestra Aneta a ze zahrady donesla malé kotě. 

Strašně naříkalo, bálo se, bylo vystrašené a špinavé. Daly jsme mu s Anetou teplé 
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mléko a zabalily ho do deky. Druhý den jsme musely do školy, tak jsme kotě zavřely 

do koupelny, kde mělo teplé mléko. Ve škole jsem přemýšlela, jak se bude kotě 

jmenovat. Chtěla jsem mu dát jméno Lulu, ale nevěděla jsem, jestli je to holka, nebo 

kluk. Pak jsme zjistily, že je to kluk, a daly jsme mu jméno Mourek. 

Byly jsme i u veterináře. Ten kocourka zkontroloval. 

Řekl, že je sice malý, ale přežije. Mourka jsme vypiplaly a naučily 

chodit na vodítku.  Postupně začal chodit sám. Dodnes se drží u nás 

doma a je vděčný. 

Den, kdy jsme ho našly a zachránily, byl jedním z nejlepších dnů. 

Tereza 

 

Jednou, když bylo hezké počasí, jsem pustila naši fenku Betku za barák. Chtěla 

jsem, aby se proběhla. Najednou jsem ji ztratila z očí. Volali jsme na 

ni, ale nepřišla. Ráno se šla mamka podívat před dveře, jestli tam na 

nás nečeká, ale bohužel tam nebyla. Měli jsme o ni velký strach. 

Také jsme se báli, aby někomu neublížila. Další den nám to nedalo 

a vytiskli jsme plakáty s fotkou naší Betky. Rozmístili jsme je po 

vesnici a už po hodině volal taťkovi pán z Pálovic, že viděl 

podobného psa. Hned jsme věděli, že je to naše Betka. Nasedli jsme 

na kola a jeli pro ni. Když jsme ji uviděli, měli jsme velkou radost. 

Mamka ji vzala na vodítko a šli jsme rovnou domů. Bylo to neuvěřitelné. Betka se 

našla po čtyřech dlouhých dnech a byla šťastná, že je zase s námi.  

Hanka 

 

Jednou se taťka rozhodl, že pojede do lesa, a já chtěl jet s ním. Přijeli jsme do 

menšího lesíka, taťka si vzal pušku a šli jsme na posed. Sedli jsme si a čekali.  

 
Netrvalo to dlouho a z lesa se vynořila srnka se dvěma srnčaty. Asi deset minut jsme 

si je prohlíželi. Náhle však utekly a taťka řekl: „Asi nás slyšely, jak jsme si povídali.“ 

Po chvíli se z lesa vynořila liška s krásným kožichem. Prohlížel jsem si ji a ptám se 

taťky: „Budeš střílet?“ Taťka odpověděl, že ano a ať si zacpu uši a dívám se. Padla 

rána jako hrom. Liška se svalila na zem. Pak se ale zvedla a utekla do lesa. Čekali 

jsme asi pět minut a vydali se na místo, kde byla liška zasažena. Taťka řekl: „Trefil 

jsem ji dobře, ta za chvíli někde padne.“ Počkali jsme asi půl hodiny a vyrazili jsme 

po barvě. Ušli jsme asi dvacet metrů a zahlédli lišku, jak leží na zemi. Byla mrtvá. 

Naložili jsme ji a odvezli. Taťkův kamarád zpracoval liščí kůži a dal mi ji na památku. 

Pro mě to byla nová zkušenost. 

Petr 

 



 

 

 
 


