
 

 

Dvacet šestka 
Školní časopis ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 

 

 

Co v tomto čísle najdete? 

 Rozhovor – paní učitelka Gregorová 

 Ekologie – odpady, třídíme 

 Halloween vs. Dušičky 

 Rozhovor – Pochod podzimním lesem 

 Vánoce – víte? 

 Recenze knih 

 Netradiční dovolená 

 You Dream We Run – hurá, opět bude 

 Sportovní události 

 a mnoho dalšího 

Úvodník 

Vážení čtenáři a čtenářky, 

   vítáme Vás ve druhém čísle školního časopisu Dvacet šestka. Od prázdnin uplynulo již mnoho týdnů a ještě 

více dní. V naší redakci jsme velmi intenzivně pracovali, aby se k vám časopis dostal, a proto doufáme, 

že se vám bude líbit. Zahrnuje v sobě mnoho z událostí, které se v naší škole od září udály, 

včetně zajímavostí o různých významných dnech, jež máme za sebou.  

   Zároveň jsme vybrali vítěze soutěže o logo a s ním spojený vizuální styl školního časopisu. Vítězné logo již 

nyní vidíte, změny v samotném vizuálním stylu se projeví postupně v dalších číslech. Autorem je žák 8. A Degi 

Ganbold. Gratulujeme :) A odměna? Samozřejmě na něj čeká a bude mu co nejdříve předána :) 

   Doufáme, že se Vám celé toto číslo a samozřejmě i další pokračování budou líbit.  

   V případě návrhů, nápadů či komentářů nám pište na náš e-mail redakce@zsdvorska.com. 

   Přejeme Vám příjemné čtení a hodně úspěchů ve druhém pololetí. 

Vaše redakce 

Umění z našich chodeb I. 
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Foto: Simona Vodičková, 8. B 

PŘEDÁNÍ ODMĚNY ZA NÁZEV ŠKOLNÍHO ČASOPISU 

   6. 10. se sešla redakce školního časopisu, aby předala 

odměnu za nejlepší návrh na náš název. Tuto cenu získal žák 

5. B Tobiáš Hefner. Jako odměnu získal velkou čokoládu 

a sušenky (i když s menším zpožděním :)    

   Jeho návrh, aby se časopis jmenoval Dvacet šestka, 

byl schválen a odhlasován naprostou většinou naší redakce. 

redakce 
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                 Florbal 1. kolo 

Kdy: 18. 10. 2022 

Kde: hala Údolní Blansko 

Proti komu: Knínice (2:0), Kunštát (2:0), Boskovice (4:1), Letovice (1:0) 

Kdo: Karolína Juračková (7. B), Sára Demovičová (6. B), Eva Brodecká (6. B), Rozálie Šujanová (7. B), 

Michaela Kyzlinková (7. C), Linda Havířová (6. B), Elen Weinhöferová (7. B), Michaela Nedbalcová (7. A), 

Kristýna Hrazdírová (6. B), Barbora Nesvadbová (7. B), Pavla Ševčíková (7. B), Viktorie Dostálová (7. A), 

Eliška Romaňáková (7. A) 

 

Florbal 2. kolo 

Kde: hala Údolní Blansko 

Kdy: 11. 11. 2022 

Kdo: Karolína Juračková (7. B), Sára Demovičová (6. B), Eva Brodecká (6. B), Rozálie Šujanová (7. B), 

Michaela Kyzlinková (7. C), Linda Havířová (6. B), Elen Weinhöferová (7. B), Michaela Nedbalcová (7. A), 

Kristýna Hrazdírová (6. B), Pavla Ševčíková (7. B), Viktorie Dostálová (7. A), Eliška Romaňáková (7. A) 

Proti komu: Rájec Jestřebí (1:1), Knínice (5:0), Rájec Jestřebí-nájezdy (2:1), Sušilova (1:0) 

Linda Krechlerová, Zuzana Jandáková, 8. B 
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ROZHOVOR 

Vyučující 1. stupně, dlouholetá vedoucí dopravního kroužku, kreativní bytost. Osoba, s níž nuda určitě nehrozí. 

Paní učitelka a zároveň zástupkyně pana ředitele Mgr. Eva Gregorová. 

Kolik letos do naší školy přišlo nových žáků? 

   Přesně vám to teď z hlavy neřeknu, ale jelikož 

jsme v letošním školním roce otevřeli čtyři 1. třídy, 

tak počítejme asi 85 prvňáčků, možná i víc.    

   Dále jsme přijali hodně dětí z Ukrajiny 

a Mongolska, které k nám přišli do různých tříd 

na prvním i druhém stupni.  

Chodíte ráda do práce? 

   Ano, ráda, protože současná role zástupkyně 

mě baví. 

Jaké předměty vyučujete? 

   Nejraději vyučuji ty předměty, které jsem si sama 

vybrala – informatiku a výtvarnou výchovu. 

Informatika mě hodně baví. Když jsem však 

začínala s počítačem, bylo to 

něco hrozného. Pokaždé, 

když jsem na něco zmáčkla, byly 

všechny příkazy v angličtině. 

Já jsem ovšem anglicky neuměla, 

takže se mi vše vymazalo. 

Proto mě moji dva dospělí 

synové doučovali. 

Dříve jste vedla dopravní 

kroužek? Jak jste se k němu 

dostala? 

   Dopravní kroužek jsem vlastně 

převzala po paní učitelce, 

která už šla do důchodu, 

paní učitelce Žákové a dále 

po paní učitelce Králové. Hodně 

mě to bavilo, hlavně proto, že jsme neustále 

vítězili. A vím, že ostatní školy nás neměli moc 

v lásce, protože pokaždé, když jsme přišli v Blansku 

na soutěž, tak na nás pokřikovali, jestli jsme zase 

přišli vyhrát. My jsme si mysleli, že určitě ano, 

protože jsme se poctivě připravovali a trénovali, 

ale nemohli jsme to hned říct. Všichni by si mysleli, 

že jsme namyšlení. Ale opravdu jsme vyhrávali. 

Několikrát jsme postoupili do krajského a jednou 

i do celostátního kola.  

Chybí vám tato aktivita? 

   Ano, ale už mě to jako stařičkou matku a učitelku 

zmáhalo. Ale předala jsem kroužek do dobrých 

rukou, paní učitelce Piňosové a paní učitelce 

Loubové. 

Jak jste se na naši školu dostala? A jak na pozici 

zástupkyně? 

   Dostat se na školu v období socialismu bylo 

velice obtížné. Já jsem vlastně studovala střední 

ekonomickou školu v Blansku a pak 

jsem šla teprve na vysokou školu 

na učitelství 1. stupně. Tady na 

Dvorské byla, myslím, 3 volná 

místa, ale v socialismu 

rozhodoval o tom, koho umístí na 

jakou školu, okres. Už si přesně 

nepamatuji, jak to bylo, 

ale nemohli jsme si dát žádost 

na místo, kam bychom chtěli jít 

učit. A protože už jsem měla, 

když jsem šla poprvé učit, malého 

chlapečka, na okrese to zohlednili 

a poslali mě učit do Blanska 

na tuto školu. 

Do role zástupkyně si mě vybral 

pan ředitel. Proč? To byste se museli 

zeptat jeho.  

Děkujeme Vám za rozhovor :) 

Linda Krechlerová, Zuzana Jandáková, 8. B 
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Halloween vs. Dušičky 

Asi všichni víte, že existují Dušičky a Halloween, ale mnoho z Vás možná neví, jaký je mezi těmito svátky 

rozdíl. Proto je tu krátké vysvětlení a porovnání.  

Halloween 

   Halloween, neboli All Hallow’s Eve, je svátek pocházející až z dob keltských a byl vždy slaven 31. října, 

jelikož Keltové věřili, že je to přechod mezi létem 

a zimou, tedy jakési zkřížení světa živých a světa 

mrtvých. Proto si stavěli před domy malé oltáře, 

oblékali se do strašidelných kostýmů, 

aby odstrašili zlé duchy apod. 

   V dnešní době se Halloween slaví hlavně 

v anglikánských zemích – např. ve Velké Británii, 

v USA, Irsku či Austrálii. Lidé si dávají před domy 

vyřezané dýně a strašidelnou výzdobu, děti chodí 

od domu k domu a dostávají sladkosti. 

Je také možnost navštívit strašidelné domy 

a různé jiné atrakce. 

Dušičky 

   A teď naše Dušičky. Ty se slaví hlavně 

v katolických zemích a mají v podstatě stejný 

původ jako Halloween – tedy z keltského 

svátku Samhain, resp. All Hallow’s Eve. 

Na rozdíl od Halloweenu jsou velmi křesťanské 

a vznikli katolizací již zmíněného Samhainu. 

Slaví se 2. listopadu a to tak, že lidé chodí 

k hrobům zesnulých a modlí se za blahobyt 

jejich milých v posmrtném životě. Dále vyrábí 

věnce na hroby a zapalují na nich svíčky. 

Porovnání 

   Dostáváme se tedy ke slíbenému porovnání 

těchto dvou (na první pohled stejných) svátků. Sice mají obě události původ v keltském svátku Samhainu, 

avšak Halloween je z historického hlediska svátkem pohanským, zatímco dušičky svátkem 

hlavně křesťanským. Proto je mezi nimi při hlubším zkoumání takový rozdíl. 

Jiří Kašpar, 8. B 

Ekologie – odpady 

   Odpad zahrnuje veškeré materiály, které jsou vyhozeny poté, co už nejsou potřeba, nebo jsou nechtěné. 

Mezi tyto materiály patří například plast, papír, kov, sklo, zbytky potravin a další. Problém s odpadem 

je v tom, že může mít vážné environmentální důsledky. 

   Jedním z hlavních problémů s odpadem je, že často končí na skládkách nebo spalovnách, kde může trvat 

desítky nebo dokonce stovky let, než se rozloží. Mezitím zabírá místo a může uvolňovat škodlivé chemikálie 
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do vzduchu a vody. Navíc odpad, který se dostane do oceánu, může mít 

devastující dopady na mořské životní prostředí, jelikož se zvířata mohou 

splést a považovat jej za potravu, popřípadě se v něm mohou zamotat. 

   Dalším problémem odpadu je, že přispívá ke změně klimatu. Skládky 

a spalovny jsou hlavními zdroji emisí skleníkových plynů a výroba některých 

materiálů, jako je například plast, k těmto emisím také přispívá. 

   V rámci odpovědného přístupu k našemu prostředí přináším jednoduché 

věci, se kterými můžete začít: 

 Nakupovat do vlastní tašky (super jsou např. plátěnky). 

 Potraviny kupovat, pokud je to možné, nebalené v plastu (např. zeleninu, ovoce nebo pečivo), 

ale do znovupoužitelných sáčků, které buď koupíte přímo v obchodě, nebo na internetu. 

 Nosit si vlastní láhev na pití. 

 Omezit množství produktů na jedno použití. 

 Nemít rozsvícené světlo, když v místnosti zrovna nejste (pomůže to snížit spotřebu energie a tím 

i uhlíkovou stopu). 

 Šetřit s vodou. 

 Používat produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí. 

 Pokud to jde, tak chodit pěšky nebo využívat městskou veřejnou dopravu. 

Simona Vodičková, 8. B  

Umění z našich chodeb II. 

   

  



7 
 

     

Foto: Simona Vodičková, 8. B 

Vítání svatého Martina 

Tak jsme si to všichni, děti ze školní družiny i my dospělí, 

v nedělním historickém průvodu krásně užili. Sešli jsme se 

v “parku u Zborováku” oblečeni do svátečních varkočů, 

dozdobených erbem a rudou šerpou z pláště svatého 

Martina.  

V průvodu jsme prošli střed města a mávali a mávali. 

Děti byly úplně unešeny z toho, kolik lidí nás vítalo. 

Děkujeme všem zúčastněným a rodičům za vstřícnost 

a podporu. 

 

Michaela Nedbalcová, 7. A 

17. listopad 

   17. listopad je 321. den roku podle gregoriánského kalendáře (322. v přestupném roce). Do konce roku 

zbývá 44 dní. 

   17. listopadu 1939 byly na pokyn říšského vůdce Adolfa Hitlera uzavřeny všechny české vysoké školy. Tisíce 

studentů přišly o studium, stovky pedagogů o práci, devět studentů stojících v čele studentských organizací 

o život. Dalších 1200 náhodně vybraných studentů bylo posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen, 

kde asi 40 z nich zemřelo. 

   17. listopadu 1989 studenti vyšli do ulic stávkovat a tím spustili Sametovou revoluci, díky které padl 

komunistický režim u nás. 

   17. listopad dnes slavíme tak, že zapalujeme svíčky a nosíme věnce na památku lidem, 

kteří na Národní třídě a jinde po Praze "bojovali" za naši svobodu. 

Linda Krechlerová, 8. B 
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Pochod podzimním lesem 

V našem časopise samozřejmě nesmí chybět nějaký ten rozhovor, ve kterém se dozvíte něco o akcích města 

Blanska. Dnes jsem si pozvala jednoho z pořadatelů Pochodu podzimním lesem a zároveň člena Klubu českých 

turistů Blansko, pana Ondřeje Bláhu. Rozhovor byl pořízen těsně před konáním posledního ročníku akce. 

Od kdy se věnujete pomoci při pořádání akcí?  

   Letos to bude asi 30 let. 

Je pochod podzimním lesem vaše jediná akce, kterou pomáháte pořádat? 

   Ne, společně s městem Blanskem ještě pořádáme oslavu na zahájení 

turistické sezony, což je pochod do Černé Hory. 

Pochod podzimním lesem pořádáte jenom Vy, nebo je Vás zapojeno více? 

   Akci pořádá hlavně Klub českých turistů Blansko, ale nešlo by to 

bez spolupráce s městem Blanskem a se Základní školou Dvorská. 

Jsou tentokrát na pochodu nějaké změny, na které se můžeme těšit? 

   Zásadní novinky asi ne, pochod se nám po mnoha letech povedlo dostat do podoby, která se návštěvníkům 

líbí, a proto zatím neplánujeme nějaké zásadnější změny. 

Vy se také převlékáte za nějaké strašidlo či pohádkovou postavu? 

   Dřív jsem  to dělával, ale nyní nemůžu najít žádný kostým. 

Na pochodu jsou kontroly, kterými procházíme. Kolik jich tam můžeme potkat? 

   Kontrol s razítkem bývá obvykle pět. Mimo to se ale účastníci pochodů mohou zastavit 

v perníkové chaloupce, kde si můžou zakoupit perníčky, nebo u čertů v pekle, kde obvykle dostanou nějakou 

drobnou sladkost, když  jim něco zazpívají. 

Účastníte se čas od času taky nějaký podobných akcí, abyste zjistil, jaká je konkurence? 

   Většinou to nestíhám. 

Jak dlouho trvá příprava na tuto akci? 

   Pochod podzimním lesem se pořádá vždy v listopadu a nejpozději na začátku září je potřeba začít akci 

připravovat. 

Co když se ale některé děti bojí tmavého lesa? 

   Samotná trasa je aspoň zčásti osvětlena a další světlo zajišťují ostatní účastníci. 

Anežka Bláhová, 6. A  
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   Kahoot je velmi zajímavá a poučná aplikace či webová stránka, kde si můžete otestovat svoje znalosti 

od filmů po vlajky států. Aplikace vás uvítá nápisem Game pin. Zde zadejte pin hry, počkejte na kamarády 

ze třídy či jinou skupinu lidí a můžete začít hrát. Poté vás čeká 10-20 otázek a vždy je jen jedna možnost 

správně. Na názor na aplikaci jsem se zeptal několika lidí a jejich odpovědi jsou následující: 

„Je to super, ale stresující.“ 

„Mám to rád.“ 

   I za mě Kahoot opravdu doporučuji. 

Vít Grünwald, 6. A 

Mikuláš na naší škole 

  

   Mikuláš společně s čertíky a andílky navštěvují žáky z 1. stupně. 

   Mikuláš předčítá z knihy hříchů, čerti pomalují uhlím zlobivce, andílci rozdají sladkosti a jde se dál. 

   Andílci s sebou nosí např. perníky, zatímco čerti pytle pro zlobivé děti – na naší škole jsou ale jenom 
hodní žáci (určitě), takže žádný z nich v pekle neskončí. Děti se většinou trochu bojí, ale nemusí, všichni čertíci 
jsou totiž moc milí.      

         Michaela Nedbalcová, 7. A 
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Jr. NBA League 

   

   Tento rok jsme se poprvé zúčastnili Jr. NBA 

League a to v nejmladším týmu Charllote Hornets.    

   První zápas proběhl ve Zlíně proti Brnu, 

který pro Blansko dopadl skvěle. I ze zápasu 

proti Brnu jsme odjeli jako vítězové.    

   Bohužel se to nedá říct o zápase proti Zlínu, 

který nás vydrtil ve dvou zápasech. Následně nás 

porazil Frýdek-Místek, a tak jsme se umístili 

na 6. místě celé Jr. NBA League.  

   Akce se společně s námi zúčastnila i paní učitelka 

Kateřina Fleková. 

             Vít Grünwald 6. A 

Vánoce 

   Vánoce – asi všichni je znáte a milujete. Každý má ale jiný důvod, proč má Vánoce rád. Někdo má rád 

cukroví a někdo jen jejich atmosféru… Stále je však mnoho lidí, kteří nevědí, jak tento svátek vznikl, či jak ho 

dříve slavili naši předci. Proto je tu toto vysvětlení, po němž se už neztratíte ani při výběru cukroví, které Vám 

upekla babička.  

Jak tedy Vánoce vznikly? 

   Tento příběh je poměrně známý, lehce ho tedy zkrátím.  

   Ve starověkém Izraeli žila Marie a její manžel Josef. Marii se jednoho dne zjeví anděl a ten ji poví, že čeká 

dítě a že toto dítě, tedy Ježíš, spasí svět.  

   Ubíhaly měsíce a Marie s Josefem se potulovali Izraelem. Když po 9 měsících Marii začaly kontrakce, 

nacházeli se s Josefem ve městě Betlémě. Nemohli však pozdě v noci najít nocleh, a proto se ubytovali 

ve chlévě, kde se po chvíli zrodil Boží Syn.  

Jak se slavily Vánoce? 

   Začneme základem – koledami. Ty se zpívaly skoro všude. V kostele, u vánočního stromu a na mnoha 

dalších místech. 

   Dále se hojně stavěly jesličky – ať už ze dřeva či jiných surovin. Byly vždy vystaveny na všech veřejných 

místech a to především u kostelů, na náměstích a na trzích. 

   Důležitým aspektem bylo také betlémské světlo. To se vždy zapálí v Betlémě, putuje do Evropy a roznášejí 

ho skauti. Česká republika dostává světlo od skautů z Vídně. 
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   A teď jedna z nejdůležitějších věcí, kterou byla a stále je večeře. Na večeři připadá dle tradic ryba, nejčastěji 

kombinovaná s bramborovým salátem. Na štědrovečerní tabuli 

ale může přijít také oblíbený řízek či svíčková na smetaně a jiné 

slavnostní jídlo. Před jídlem se měla rodina pomodlit a zazpívat si 

koledy. 

   Přecházíme na další velmi podstatnou součást Vánoc a tou byl 

vánoční stromek. Vánoční stromek má dlouhou tradici nejen u nás, 

ale i různě po světě. Dnes se na něj věší různé baňky, řetězy a jiné 

ozdoby, dříve se ovšem na stromek věšely jen obyčejné kousky 

sušeného ovoce, prskavky, či svíčky. 

   A už se dostáváme k v současnosti tomu "nejnutnějšímu" u dnešních Vánoc, a to jsou dárky.  

Dříve si lidé vystačili třeba jen s exotickým ovocem jako například s pomeranči či banány, jelikož bylo velmi 

vzácné, dnes si však lidé pod stromky nadělují elektroniku, kosmetiku, dětem hračky, nebo také jiné užitečné 

věci. Porovnejme schválně naše dárky s dárky našich babiček a dědečků. Řekněme si narovinu, že dnes jsou 

lidé lehce rozmazlení… 

Jiří Kašpar, 8. B 

Umění z našich chodeb III. 

   

 

   

 

   

   Foto: Simona Vodičková, 8. B 
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Recenze knihy – Se špetkou skořice 

Život je boj, o tom se přesvědčí i středoškolačka Emoni, která již má v 16 letech dítě. 

Musí se rozhodovat mezi holčičkou, prací a školou. Kniha je napínavá a zaujme 

převážně dívky s nadšením pro vaření a dívky, které rády nad knihou přemýšlí. Kniha 

dodá podněty k přemýšlení a donutí vás si tu větu, tu kapitolu, tu klidně i celou knihu 

přečíst znovu a znovu. Je opravdu KRÁSNÁ. 

 

Recenze knihy – Sára kniha první 

Vidíte-li celý svět černě a myslíte-li si, že se štěstí na cestě k vám někde 

zaseklo, přečtěte si tento příběh. Sára je dívka vidící svět černě, která se 

jednoho dne na cestě ze školy proboří do zamrzlé řeky. Někdo jí ale pomůže 

ven. Šalamoun, krásná a chytrá sova, která umožní Sáře, aby uviděla svět 

kolem sebe opět krásný. Ukáže jí úplně jiný pohled na život. Ne všechno ale 

končí šťastně… Příběh je dokonalý a je možné, že se i s hrdinkou příběhu 

ztotožníte. Vřele doporučuji lidem, co rádi čtou a přemýšlí (kniha má 

samozřejmě více dílů, ale já se k nim zatím nedostala). 

Linda Krechlerová, 8. B 

Photomath 

   Photomath je matematická aplikace na mobilní telefony, která je schopna 

vypočítat jakýkoli příklad, a to jen za pomocí fotoaparátu na vašem 

mobilním telefonu. 

   Jak to funguje? Naskenujete napsaný příklad a aplikace automaticky 

vyhodnotí jeho výsledek a následně vám zobrazí postupné řešení pro případ, 

že byste nevěděli, jak ho řešit.  

   Odkaz na pro Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&referrer=adjust_reftag

%3DcDyGQpl8f3RhW%26utm_source%3Dphotomath.net%26utm_campaign%3Dhome%26utm_con

tent%3Dgoogle_play_logos 

   Odkaz pro IOS:  

https://apps.apple.com/us/app/photomath/id919087726 

Jiří Kašpar, 8. B 

NÁVRAT DO LÉTA – NETRADIČNÍ DOVOLENÁ 

   Nevím, jak trávíte přesně svou dovolenou vy, ale vsadím se, že alespoň půlka z vás tráví prázdniny v hotelu 

hned u pláže. Má rodina má úplně jinou představu o super dovolené…  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&referrer=adjust_reftag%3DcDyGQpl8f3RhW%26utm_source%3Dphotomath.net%26utm_campaign%3Dhome%26utm_content%3Dgoogle_play_logos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&referrer=adjust_reftag%3DcDyGQpl8f3RhW%26utm_source%3Dphotomath.net%26utm_campaign%3Dhome%26utm_content%3Dgoogle_play_logos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&referrer=adjust_reftag%3DcDyGQpl8f3RhW%26utm_source%3Dphotomath.net%26utm_campaign%3Dhome%26utm_content%3Dgoogle_play_logos
https://apps.apple.com/us/app/photomath/id919087726
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   7. 8. jsme ve 21.30 h vyrazili na dlouhou cestu autem na Elbu, italský ostrov, který se nachází na západě 

Itálie. Cesta trvala cca 12 h. Cestou tam jsme se stavili v Benátkách, krásném a historickém městě, 

kde jsme navštívili spousty zajímavých míst (např. náměstí sv. Marka).   

   Trajektem jsme se 8. 8. dostali do hlavního města Elby, Porto Ferraia. Z něj jsme vyrazili do Porto Azzurra, 

kde začala naše cesta…  

   Naše rodina již spoustu let jezdí na dovolenou na mořské kajaky. Letos jsme měli dva singly a jeden debl. 

Máma s bráchou jeli na singlech a já s tátou na deblu (protože jsem nejmladší člen rodiny).  

   První místo na přenocování jsme si 

našli po pár kilometrech. Překřtili jsme ho na Pláž 

pod obchůdkem, protože jsme spali 

na krásně rovném plácku, ale hned za nějakým 

obchodem u pevnosti. Další den jsme opět 

pokračovali v naší dobrodružné cestě 

a navečer jsme zastavili na malé pláži s krysami 

(můj bratr ale tyto krásné tvorečky zaspal 

a neviděl ani jednoho).  

   Na cestě jsme byli už 3. den, takže se únava 

z pádlování a potápění začala projevovat. Jako další místo 

na spaní jsme zvolili velkou dlouhou pláž s barem, na kterém zrovna spustila diskotéka, která jela 

až do ranních hodin.  

   Čtvrtý den byl před námi a naše oblečení nás začínalo kousat solí. Tento den byl ale jiný – udělali jsme si 

zastávku u vraku potopené lodi, ke které jsme se potápěli. To jsme ale ještě netušili, jak hrozná noc nás čeká.  

   Přijeli jsme na krásnou kamennou pláž úplně bez lidí a všichni se těšili, jak se krásně vyspíme. 

Uprostřed noci nás ale něco vzbudilo… Na hlavy nám začalo padat kamení a písek. V průběhu noci jsme se 

dvakrát museli posunout blíž k moři a dál od skály, aby nám kamení nepadalo na hlavu, ale nic nepomohlo. 

K tomu ještě na pevnině (na kterou jsme měli výhled) začala obrovská bouře a my slyšeli hromy a viděli blesky 

a báli se, aby nepřišla k nám, protože z této pláže bychom museli před vlnami utíkat na skalky (v noci!!!).  

   V půli noci jsme se museli úplně se vším přesunout pod převis, kde jsme mohli uvázat plachtu. 

Než jsme ale stihli plachtu natáhnout z převisu, sesypala se na nás hromada písku. Navíc jsme ještě museli 

vytahovat kajaky, aby nám je nevzaly vlny. Takže jsme se posunovali blíž k moři a kajaky tahali dál od moře, 

abychom byli v bezpečí. Já ani máma s tátou jsme se pořádně nevyspali, zatímco brácha pro změnu vše 

zaspal.  

   Další den jsme dojeli do cíle naší cesty kajaky. Mamka jela autobusem pro auto, na něž jsme je naházeli, 

sbalili jsme věci a jeli na meloun (MŇAM). Protože už bylo odpoledne a my měli v plánu ještě jedno 

dobrodružství, začali jsme hledat motel/hotel, ve kterém bychom se dali dohromady, umyli se od soli 

a pořádně se vyspali v měkké posteli (do této noci jsme spali na karimatkách a ve spacácích).  

   Poslední den jsme si dali pořádnou snídani a vyrazili do muzea minerálů (MUM). Prošli jsme jej a vydali se 

k lanovce. Lanovka to nebyla obyčejná – po dvou vás zavřou do kovové klece a vyvezou na nejvyšší vrchol 

Elby. Výhled byl úžasný… Viděli jsme celý ostrov, který jsme objeli. Následně jsme sjeli dolů a vyjeli na cestu 

domů. Cestou nás napadlo: „Proč se cestou ještě nekouknout na šikmou věž v Pise?‘‘ Nebylo to nijak daleko, 

a proto jsme se k věži vydali. Viděli jsme celý areál věže, katedrály a baziliky. Ještě jsme si zašli na večeři 

a už doopravdy vyrazili domů. 

Linda Krechlerová 8. B 
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TŘÍDÍME 

Na naší škole se nedávno objevily krabice na tříděný odpad, proto jsem se rozhodla, že zde shrnu nejčastější 

chyby při třídění papíru a plastu. 

 PLAST PAPÍR 

ANO 

PET lahve (sešlápnuté) 

Sáčky, folie 

Nápojové kartony  

Kelímek od jogurtu (víčko odstraníme 
a vhodíme do směsného odpadu) 

Polystyren 

Krabice, karton 

Sešity 

Testy 

Papírové obaly 

Kancelářský papír 

Taháky 

NE 

Obaly od chipsů Mokrý, mastný papír 

Kapesníky, ubrousky na ruce ze záchodů 
(+ toaletní papír, ať už čistý nebo použitý) 

 

   

Simona Vodičková, 8. B 

YOU DREAM WE RUN 

I když se již čekalo, že další ročník této skvělé akce neproběhne, po roce nám v červnu začne i nový ročník 

YDWR – You Dream We Run.  Tentokrát se ale bude konat v Ráječku a trička (sloužící jako vstupenka) 

budou modré barvy. Letos se koná již 9. ročník tohoto charitativního nonstop běhu. Proběhne  

10.-11. 6. 2023. Také už se těšíte? 
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Historie You Dream We Run 

Historie You Dream We Run se začala psát v Brně v roce 2013.  

Roman Jančiar měl skvělou osobní zkušenost s akcí MAKE A WISH, která se každoročně koná na velitelství 

NATO v belgickém Monsu, kde v letech 2006-2009 pracoval. 

Po návratu do České republiky společně s manželkou Hanou akci oblékli do českého kabátu s anglickým 

názvem "You Dream We Run". Přidali také kulturní program a zábavné aktivity pro účastníky každého věku.  

Osm let plnění snů 

V roce 2013 uspořádali první ročník. V Brně pod záštitou Náčelníka Generálního štábu AČR generála Petra 

Pavla (našeho nového prezidenta) a s pomocí studentů Univerzity obrany Brno, a v Blansku díky podpoře 

starosty města Blanska.  

Akce postupně rostla a počet spokojených návštěvníků plnících sny potřebným se zvyšoval. 

Proto byl v roce 2015 založen spolek Prosen - spolek na podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných, 

ve kterém působí členové organizačního týmu You Dream We Run. 

Více informací na:  https://www.youdreamwerun.cz/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063590379965 

Linda Krechlerová, 8. B, https://www.youdreamwerun.cz/ 

VTIPY

Jen Chuck Norris 

vás dokáže uškrtit 

bezdrátovou myší. 

 

Když jde 

Bubák spát, každý 

večer se podívá pod postel, jestli tam není Chuck 

Norris. 

 

Na Vánoce: Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: 

"Maminko! Hoří stromeček!" "Neříká se hoří, 

ale svítí." Pepíček se vrátí do obýváku a za chvíli 

křičí: "Mamííí! Už svítí i záclona!" 

 

Eskymák pozval přítele na návštěvu. 

Když se ale blížili k místu, kde bydlel, posteskl si: 

„Sakra, asi jsem nechal zapnutou žehličku.“ 

 

„Ty už nepracuješ u Vorlů v zelenině?“ 

„Vyhodili mě, lezl jsem šéfovi do zelí.“ 

 

Doktor, nespokojený 

s malou částkou, 

kterou mu pacient 

zaplatil, prohlásil 

ironicky: 

„To dáváte mně nebo 

mému asistentovi?“ 

„To je pro oba,“ nedal 

se vyvést z míry 

pacient. 

 

Žena říká manželovi: 

„Jak si ten náš kluk nechal dát kroužek do nosu, je 

ráno mnohem jednodušší dostat ho z postele!“ 

alik.cz, czvtipy.cz, www.abicko.cz 

uspořádala Linda Krechlerová, 8. B 

 

https://www.youdreamwerun.cz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063590379965
https://www.youdreamwerun.cz/
http://www.abicko.cz/
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Linda Krechlerová, 8. B 
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Jiří Kašpar, 8. B 
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