
 Navštívili jsme 4. třídu a hovořili na téma 

Adopce na dálku             
Vím, že v některých rodinách nejsou peníze a chápu to, pro-

to nemohou přispět. Jenže zase na druhou stranu, když vi-

dím, že děti utrácejí peníze v kiosku a nic nepřispějí, tak je 

to trošku divné. Zase nemůžu nikoho nutit, aby přispěl.  To 

jsou slova paní učitelky Bicanové a my s nimi souhlasíme. 

Doufáme, že se tato třída stane naší nástupkyní, až odejdeme, 

protože jako druzí přispěli nejvíce. 

 

Rozhovor s paní učitelkou Bicanovou:  

Jak myslíte, že děti dokázaly vybrat 

tolik peněz? 
-Jsme dobrá parta kluků a holek. Doká-

žeme táhnout za jeden provaz, což je 

naše síla. Jsem ráda, že se děti dokážou pro něco takového 

nadchnout. Bylo to pro mě velké a milé zjištění. 

Myslíte si, že peníze daly spíše ze svého kapesného nebo 

jim přidali rodiče?  

-Některé daly ze svého kapesného a některým přispěly i ba-

bičky. Jedna babička odůvodnila výši svého daru tím, že si 

odřekla týdenní krabičku cigaret. 

Co si myslíte o kolektivu ve vaší třídě?  

-Má třída je nejpočetnější na celé škole, a přesto, že je nás 31, 

se domnívám, že přes některé incidenty jsme výborná parta. 

Jaký máte názor na adopci na dálku? 

-Já podporuji takové sbírky. Sama jsem přispěla, ale dala 

jsem to do třídních peněz. 

 

Rozhovor s dívkou, která přispěla nejvíce: 

Jak se jmenuješ? 

-Vendulka. 

Byla by jsi ráda, kdyby se sem přijeli 

podívat Fabien a Ashika? 

-Ano. Byla bych moc ráda. 

Kolik jsi dala na adopci? 

-250 Kč,- 

Proč jsi dala tolik peněz? 

-Protože chci, aby se taky mohli učit. 

Dala jsi na adopci ze svých peněz nebo ti na to někdo při-

spěl? 

-No  200 Kč,- mi dala mamka a 50 Kč,- jsem dala ze svého. 

 

Rozhovor s chlapcem, který nepřispěl: 

Jak se jmenuješ? 

-Matěj. 

Proč jsi nepřispěl nic na adopci? 

-Protože nemáme peníze. 

Chtěl bys, aby se za námi přijeli podívat děti z Indie? 

-Ano, chtěl. 

Jaký máš názor na své spolužáky, kteří přispěli na adopci 

a proč? 

-Dobrý. Protože se mohou vzdělávat. 

Jsi rád, že naše škola adoptovala tyto děti? 

-Ano, jsem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludmila Hlávková, Tereza Gutveisová, Petra Smejkalová  

 

 

Jaké máte hobby? 

Od mládí hraju stolní tenis. V současné době za B tým Poličky. Dvakrát 

týdně trénuju  a  v sobotu  míváme zápasy. Starám se o  stolně tenisové 

začátečníky převážně z naší školy. Vozím je na turnaje a také turnaje pořá-

dám.  Kromě stolního tenisu se rád starám o les. Sázím stromky, kácím 

uschlé, dělám pořádek. 

Co posloucháte za hudbu? 

Nemám  vyhraněný styl hudby. Jen mám pocit,  že bych nemohl poslou-

chat hiphop a to co vám neustále vrčí z MP3. Čas od času si poslechnu i 

vážnou hudbu.  Moc se mi líbí klavírní koncerty v provedení klavíristy Da-

niela  Barenboima. 

Chtěl byste tímto  něco vzkázat našim studujícím? 

Snad jen to, aby měli na paměti , že bez učení a práce na sobě samém niče-

ho nedosáhnou.  Stále víc mne překvapuje,  kolik žáků postává nebo pole-

tuje o přestávkách po chodbách , u kiosku, v šatnách a nemyslím si, že by 

to byli zrovna ti, co nemají s učením problémy. Dost mi také vadí hluční 

žáci, kteří   na sebe musí neustále upozorňovat. Přitom na ně není nikdo 

zvědavý. Jen otravují všechny kolem. Mohl bych ty  „firmy“  jmenovat.  

Další problém mám s udržováním pořádku. Ať projdu kolem kiosku nebo 

šaten,  po chodbách, pokaždé vidím, jak na zemi něco leží - papírky od 

bonbónů , od žvýkaček atd. Ale což o to,  stane se, že něco upadne, ale že 

nikoho nenapadne to vzít a hodit do koše. 

Kteří učitelé letos z naší školy odchází?  Kolik nových učitelů hodláte  

přijmout? 

Pro příští rok by nemělo dojít  ke změnám. 

       Připravila L.Winterová, V. Totušková 

Školní parlament 
Jak moc soucítíme s druhými: 

Adopce na dálku 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme za příspěvek 

Zajímavé slohové práce 

MOJE NEJLEPŠÍ KAMARÁDKA LUCKA 

 Tak tohle je moje nejlepší kamarádka Lucka. 

Mám ji strašně moc ráda a myslím, že k tomu mám 

dost pěkných důvodů. Je to totiž člověk, který vám 

vždy pomůže a zastane se, ať se děje cokoli. Kdybych 

jí zavolala třeba ve tři hodiny ráno, že něco potřebuji, 

je schopná mi pomoci. Nudit se s ní ? To není možné! 

Vždycky se s Luckou nasměju, až mě z toho bolí bři-

cho. Další její dobrou vlastností je, že je ke mně vždy 

upřímná. Můžu jí tedy věřit a svěřit jí i svá nejtajnější 

tajemství. Pokaždé mi promine i ty největší lumpárny, 

které jí provedu… 

        Samozřejmě nemá jen samé klady… I když… teď 

mě zrovna napadá jen jedna špatná vlastnost. Někdy je 

až moc upovídaná. 

        Sice má tedy pár špatných vlastností, ale i přesto 

ji mám moc ráda. 

Eliška Hromádková 7.B. 

 

MŮJ IDEÁLNÍ DEN 

      Kdybych měl prožít ideální den, 

vstal bych brzy ráno. Sbalil bych si 

několik nejnutnějších věcí do kufru. 

Nasedl bych do letadla a z výšky bych si prohlédl 

nejdříve naše město a potom i celou naši zem. Letěl 

bych nad horami, řekami a hustými lesy. Namířil bych 

na jih a letěl přes další země, světadíly, moře a oceány. 

Mým snem by bylo podívat se nad Afriku. Prohlédl 

bych si z výšky poušť Saharu  a slavné pyramidy. Za-

kroužil bych nad nimi. Nejraději bych letadlo řídil 

sám. Potom bych se vrátil zase zpátky domů, protože 

mi je doma dobře. Mám tady svoji rodinu, domov a 

své kamarády. Na své dobrodružství bych ještě dlouho 

vzpomínal. 

                      Jakub Štrumfa 6.tř. 

 

OSOBNÍ DOPIS 

           Milý Ježíšku, asi se divíš, že na 

tebe ještě stále věřím. Píšu Ti, protože 

jsem už 12 let moc hodný, a proto 

bych Tě chtěl požádat, abys mi donesl 

komínem pár věcí, které si přeji. 

           Prosil bych tě o tyto věci. Přál bych si nový po-

čítač, plazmovou televizi, pár ponožek, jojo, kolo, 

školní batoh, potítko, nové brusle, trenky, hokejovou 

výstroj, tričko, džíny a snowboard. 

           Děkuji předem za  vše, co si přeji. 

           Jsi ten nejlepší, nejbohatší, neviditelný muž na 

celém světě. A chtěl bych tě ještě o něco požádat. Ať 

má prosím naše rodina hodně zdraví do dalších Vánoc. 

Ahoj, tvůj Dušan. 

                                                  Dušan Stelzl  6.tř.                                                                                       

Markéta Jindrová /7.B/ chodí s Filipem  Teplicou /6.tř./ 

„Modlíte se doma vždy před jídlem?“ ptá se policis-

ta kolegy. 

„Ne, proč? Moje žena výborně vaří!“ 

Před jedním americkým supermarketem vlezlo malé děcko Santa 
Clausovi na klín a on se ho zeptal, jako všech dětí: 
"Tak co bys chtěl k Vánocům, maličký?" Děcko vyvalilo oči, poklesla mu brada a po pěti vteřinách povídá: 
"Cože?!? Tys nečetl můj e-mail?!?" 

Markéte Peňásová /7.A/ chodí s Martinem Smítalem /7.A/ 

Martin Navrátil /7.B-/ srdceryvně touží po Lucce Jirušové /7.B/ Přijde malý indián k náčelníkovi a ptá se ho: "Proč 

mají indiáni tak ošklivá jména?" 

"Jak ošklivá?" odpovídá náčelník, „tobě se nelíbí 

Silný medvěd, nebo Bystrý sokol?" 

"Líbí." 

"Tak o co ti vlastně jde, Smrdutý skunku?" 

1.A 510,- 

1.B 500,- 

2. 350,- 

3. 1088,- 

4. 1 771,- 

5.A 150,- 

5.B 370,- 

6. 160,- 

7.A 1550,- 

7.B 150,- 

8.A 91,- 

8.B 400,- 

9.A 120,- 

9.B 1978,- 

učitelé 1370,-  

Petr Kleiner /7.A/ chodí s Veronikou Peškovou /7.A/ 



Připravila A. Roušarová,,R. Cacková,,A. Tomešová  

      


