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KINDERIÁDA

2. 5. 2012 jsme šli na Kinderiádu. 
Přípravu jsme zahájili rozcvičkou. Po 
ní  jsme odešli na jednotlivá 
stanoviště. Já jsem měla jít závodit ve 
běhu. Skončila jsem  13. z 33 
zúčastněných holek. Jako cenu jsme 
všichni dostali švihadlo, housku a 
podložku pod myš. Pak jsem šla na 
skok do písku s rozběhem. Byla jsem 
20. z 33 holek. Pak následovalo 
vyhlášení. Po něm  jsme šli do školy 
na oběd.                 Adéla Hejlová

MAŽORETKY

20. 5. 2012 jsem byla s mažoretkami na 
soutěži v Jemnici. V naší kategorii 
(mladší kadetky) nás bylo třináct. Když 
vyhlásili 3. a 2. místo, tak jsme si řekly, 
že nemáme šanci, ale nakonec jsme 
byly první.                          Adéla Hejlová

foto: Preisnerová M.

OKRES VE VOLEJBALE
Tak určitě se 21. května konalo okresní kolo škol 
ve volejbale. Na tento výlet se vydali jak kluci, tak 
i holky, takže to znamená, že předešlé kolo jsme 
museli vyhrát. Holky tak tak, ale my kluci jsme to 
vyhráli „BRNKAČKOVÝM“ způsobem. No, 
takže jsme měli s panem Sýkorou sraz na 
autobusovém nádraží. Autobus  měl přijet v 8 a 

přijel kolem 8:45. Takže se musel nějak zaplnit čas než přijel. Pár kluků šlo 
do Billy, ale já jsem tam zůstal s holkama. Nakonec teda autobus přijel a 
my v klidu nastoupili. V Újezdě jsme vystoupili a šli do školy, kde se měl 
hrát ten volejbal. (Nutno poznamenat, že tam byla paní Haraštová!! Kdo 
nezná, má smůlu). Tak jsem se šli v klidu převléct. Když nám přišli říct, že 
kluci budou hrát venku a holky v tělocvičně, myslel jsem, že mě vomejou. 
Venku vítr snad 300km/hod a my v tom měli hrát s míčem, který má 300g. 
Nepochopitelné. No, nic jiného jsme s tím ale nemohli udělat. Tak jsme se 
šli rozcvičit, a když už jsme byli připraveni začít hrát, tak tam nebyl 
rozhodčí. Dalších 30 minut čekání. Brutus!! Hráli jsme pouze s Poličkou, 
protože jiné družstvo kluků tam nebylo. Bez problému jsme je rozdrtili 3:0 
na sety. Holky zatím nabíraly jednu porážku za druhou a nakonec vše 
prohrály,  tím skončily na posledním místě. Kluci na prvním. Potom jsme 
se šli podívat na boj o první a druhé místo, o které hrály holky z Újezda a z 
Poličky. Ovšem nad tělocvičnou byly takové balkony a tam byli fanoušci 
(samí kluci nečekaně) a my byli pod nimi. Sáruška Benková si vzala na 
sebe lehké oblečení, a tak oni neměli nic jiného na práci, než se jí koukat 
do výstřihu. Tupci. To zase po Nikče Dvořákoví chtěl jeden kluk číslo, ona 
mu ho ovšem nedala. Tak tedy skončil náš Okres ve volejbale.

Ady

Za redakci školních novin:

DĚKUJEME všem, kteří do novin přispívali (je 
vás tolik, že jmenovat nemůžeme). JSME RÁDI, 

že vás práce bavila. TĚŠÍME SE na další spolupráci a PŘEJEME VŠEM 
PĚKNÉ PRÁZDNINY (foťte, pište...). 

Fi&Pr
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OSVĚTIM (Auschwitz – Birkenau)

Dne 27. 4. 2012 jsme se sešli ráno v 4:45 a jeli jsme 

směr nejhorší koncentrační tábor II.světové války, 

Osvětim. Cesta byla dlouhá a únavná, takže někteří 

ještě dospávali. 

Konečně jsme zastavili na parkovišti v Osvětimi, šli 

jsme do budovy, kde jsme dostali sluchátka, 

abychom průvodkyni lépe slyšeli. Úplně ze začátku 

nás nejvíce zaujala brána, kde stálo:  „Arbeit macht 

frei“ – Práce osvobozuje. Bylo pro nás hrozné 

představit si, že před lety po stejné cestě šli Židé 

nevědomky a zcela nevinně na smrt, protože se 

„provinili“ svojí rasou. 

Areál tábora byl skutečně obrovský. Šli jsme do 

domů, kde jsme mohli vidět fotky, makety, staré 

předměty, jako např.  hrnce, brýle, boty, kufry, ale 

nejhorší pohled byl na lidské vlasy. V jedné z 

místností jsme viděli dětské oblečení, fotky, ke 

kterým nám paní průvodkyně řekla i některé lidské 

příběhy. Když jsme viděli fotky vyhublých dětí, 

honily se nám v hlavě myšlenky, co tak malé děti 

mohly udělat, že se dostaly do takového „pekla na 

zemi“ a hrnuly se nám slzy do očí. Viděli jsme zeď, 

kde se konaly popravy. Naprosto nepochopitelné 

pro nás bylo, že když se konala poprava celé rodiny, 

nejdříve popravili dítě, pak manželku a nakonec až 

muže, aby se díval na smrt svých nejbližších. Paní 

nám vyprávěla příběhy Židů, kteří dali život za jiné 

Židy, za ty, kteří měli rodinu. Tyto příběhy nám 

skutečně vyrážely dech. Potom jsme šli do 

podzemních místností, byly tam kobky, velké asi 

1x1m, kde měli být čtyři lidé. Dále jsme tam viděli 

místnosti, které byly zcela prázdné a lidé spali na 

zemi. Opravdu hrozný pohled se nám naskytl v 

plynových komorách, rýhy od nehtů na zdech 

odrážely lidské utrpení. Když jsme tohle celé 

absolvovali, měli jsme asi 20 min. volno, protože 

jsme byli skutečně vyčerpaní. Přesunuli jsme se 

autobusem do druhé části koncentračního tábora.  

Paní průvodkyně nám vyprávěla o hrůzách, které 

museli vězni vydržet, když stavěli domy v táboře. 

Viděli jsme podzemní místnosti domů, které se 

podařilo dochovat. Také jsme se dozvěděli, jak se 

zbavovali lidského popelu a bylo pro nás přímo 

nepochopitelné, že vysypávali lidský popel do 

rybníků. I když většina z nás už byla vyčerpána 

horkem, stále jsme bedlivě poslouchali. Na závěr nás 

paní zavedla do domů, které se zachovaly úplné. 

Mohli jsme vidět latríny, postele, do kterých se vešlo 

okolo dvanácti vězňů. Paní nám vyprávěla o jídle, 

příšerném zápachu z latrín, o topení atd.  Šli jsme po 

kolejích, které jsou tak známé z fotek, po nichž 

přiváželi Židy a Cikány z celého světa. 

Celá tato exkurze byla pro nás velice emočně bohatá, 

protože když všechny tyto hrůzy slyšíme z 

vyprávění, tak to není ono. Když jsme stáli na 

železnici, kde před lety jezdily vlaky, které vezly lidi 

na smrt, došlo nám toho mnohem víc. Když jsme se 

nad tím zamysleli, nedokázali jsme pochopit, jaká 

zvěrstva se v táboře děla a jak někdo něco takového 

mohl udělat. Všichni jsme si odnesli z této exkurze 

bohaté zážitky a myslím, že i nový pohled na toto 

hrozné období - holocaust. A už kvůli té hrůze, 

kterou jsme tam viděli, nesmíme dopustit, aby se 

něco takového opakovalo znovu. 

Tento výlet mi dal hodně zážitků a opravdu mi 

přiblížil toto strašné období a dodal nové informace. 

Nikdy na to nezapomenu.              Lucie Halbrštátová 

OsvětimOsvětim
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               červen 2012

PLAČTE, ELITA 
ODCHÁZÍ

UČENÍ JEŠTĚ NIKOHO 
NEZABILO, ALE PROČ 

RISKOVAT

I Z HOUSENKY SE 
VYKLUBAL MOTÝL
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ODCHÁZEJÍ
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ODCHÁZEJÍ
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VZPOMÍNAJÍ

Já 
tě vidím!!

To 
čučíš, jak 
lyžuju ....

Fuj, to 
jsem se lekla.

Nepovídej...

Při-
dej, už tam 

budem!

Já 
už nemůžu

Pomůžu 
ti, chytnu ji za zadek.

Taky 
by sis dala jedno, 

viď?

Hm, 
hm, hm....

Kde je 
ten prďola, co tady 

čepuje to pivo?

To je 
trdlo malý...

Už to 
vyfoť.

F

Ta ruka 
je těžká, ale budu dělat 

jakože nic...

Ten 
nucený úsměv mi 

asi zůstane...

Jak to 
ti psi jenom 

dělají???

Vidím 
konec, světlo na 
konci tunelu!!!

Už 
nebudu kouřit, 

pak mám plíce v 
kýblu.

Tašky 
přes rameno jsou 

jen pro zlost!

Hele, 
tady něco leze.

Ach 
jo, to zas bude 

noc. BÁC...

Tímto SPECIÁLEM se s vámi 
loučí třídy 9. a, 9. b.
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1. STUPEŇ SE PŘEDSTAVUJE
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V 
PRAZE

Časopisy, noviny!!! 
Kupujte!!! Pouhých 500 Kč!!!

Beru 
vše !!!

Vedle to 
mají jen za 
499 Kč.

Hej hou, 
hej hou a trpaslíci jdou...

Co to-to-to 
jjjeee???

To 
je ho-ho-ho-

lu-lu-lub.

BAFFFF...

Já ho 
sestřelím, 

koukejte, pánové.

Honzo, 
NÉÉÉÉÉÉ!!!

Co 
asi trefí 
dneska?

BÁÁÁC

Kdo 
to byl???

My 
ho dostanem.

JÉÉÉ

Pozor, 
už po tobě jdou.
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