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Rozhovor s Jiřím 

Sehnalem, 

kreativním člověkem 

1) Již jste ve funkci 3 roky, na kterou změnu za tuto 

dobu jste nejvíce pyšný? Co se vám opravdu 

povedlo? 

2) Povedlo se toho hodně, ale přelomové bylo, 

když jsme rozšířili družinu. Poté určitě 

zavedení FIE jako samostatný předmět. Byl to 

takový mega projekt! Je totiž velice inovativní, 

kreativní a velice prospěšný. Jsem rád ale i za 

drobnosti, které vidím kolem sebe nebo které 

si sám vymýšlím. Tím myslím třeba noviny, 

jež píšu na začátku školního roku. Také 

zavedení diářů byl podle mě dobrý krok. Jsou 

to sice drobnosti, ale má to pro školu další 

smysl. 

3) Jistě se od doby, kdy jste sám chodil do školy, něco 

změnilo. Myslíte si, že jsou teď děti spokojenější a 

chodí do školy radši? 

Děti se změnily tak, jak se změnila doba a 

společnost. Změnili se ale i jejich rodiče. Dřív 

jsme si hráli, chodili ven. Teď mají děti času 

stejně, ale využívají ho jinak. 
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4) Můžete nám prozradit nějaké plány 

do budoucna? Plánujete nějaké další 

projekty? 

Plány jsou, ale zatím je neprozradím. 

Zjistil jsem, že i sebelepší projekt 

nemusí mít úspěch, pokud se uspěchá. 

Mám mnoho nápadů, ale některé 

musím konzultovat s rodiči, kteří jsou 

našimi partnery. Navíc jsem trochu 

pověrčivý a nerad bych, aby mé plány 

nevyšly jenom proto, že o nich příliš 

brzy mluvím. 

 
6) Máte v plánu zavést školní wi-fi 

připojení? Nebo byste byl radši, kdyby 

se uskutečnila myšlenka se zakázáním 

mobilních telefonů? 

Myslím si, že mobilní telefon je 

dobrá věc, ale na základní škole by 

mělo jeho používání být omezeno. 

Viděl jsem na vlastní oči, že žáci 

ve Finsku mobilní telefony 

nepoužívali a měli víc času na to si 

mezi sebou popovídat. Když poté 

ve škole dostali například tablety, 

vážili si jich více a měli z nich větší 

radost, protože jejich používání 

nebrali jako samozřejmost. 

7) Zajímalo by nás, podle čeho vybíráte 

učitele? Dáte na první sympatie? 

První dojem je velice ošidný. 

Ve chvíli, kdy jsem přesvědčen, že 

by nová síla mohla být pro naši 

školu přínosem, mohla by obohatit 

stávající učitelský sbor o směry, 

které zatím nemáme, pak nového 

pracovníka rád přijmu a těším se na 

spolupráci s ním. 

 

 

5) A jak jste spokojen s prací současného 

učitelského sboru? 

Práce učitelů je velice namáhavá 

a psychicky velmi vyčerpávající. 

Ale i přesto pracují všichni pedagogové 

na naší škole dobře a já jsem s jejich 

prací spokojen. Blíží se prázdniny a já 

nejenom vám – žákům, ale především 

celému pedagogickému sboru přeji 

zasloužený odpočinek. 
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8) Myslíte si, že jsou hospitace důležité? 

Plánujete jich v příštích letech udělat více? 

Z pohledu vedení hospitace důležité 

jsou, ale já rozhodně neplánuji dělat 

jich v příštím roce více. Osvědčila se 

modernější cesta, kdy vedeme učitele 

k tomu, aby si na hodiny chodili 

navzájem. Každý vyučující je osobitý a 

je velice přínosné vidět jeho styl 

vyučování. A protože si na hospitace 

chodí učitelé různých předmětů, 

podporuje se tím myšlenka 

mezipředmětových vztahů. 

 

9) Víme, že na naší škole se již nacházely 2 

automaty. Zavedete něco obdobného, 

samozřejmě se zdravými potravinami? 

Určitě ne. Myslím si, že co se jídla týče, 

vyhovují zdravé svačinky v jídelně, které 

jsou otevřené všem. Ale určitě bych rád 

zavedl na chodby pítka, ta by mohli 

využívat děti, rodiče i učitelé. Voda, která 

nám teče v kohoutcích, je svou kvalitou 

vysoce nad evropským průměrem a mně 

přijde zbytečné mít automat na balenou 

vodu.  

 

10) Zbývá vám nějaký čas i na koníčky? Jsou nějaké atypické? 

Posouzení atypičnosti mých koníčků nechám 

na čtenářích. Dělám vše, co skrývá nějakou kreativitu. 

Maluji, píšu básně, dělám věci, které na první pohled 

nemusí mít smysl. Mám rád lidi a těší mě, že se mohou 

setkat při společné práci, ke které dám třeba impuls. 

Na moje koníčky mi zbývá výrazně méně času, než bych 

potřeboval a chtěl, může za to i ta uspěchaná doba. 

Nechci si ale stěžovat, protože zatím si vždy najdu čas 

dělat věci, které mě těší. 

 

Sarah Sleamanová, 

Matěj Novák 

M 
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Divadlo- Limonádový Joe 

Dne 9. března 2016 se vybraní žáci z 2. stupně zúčastnili divadelního představení 

ve Východočeském divadle v Pardubicích.  Představení bylo o pistolníkovi, který nepil žádný 

alkohol, ale jenom Kolalokovou limonádu. Bojoval proti zločincům, kteří se neštítili 

hanebných zločinů, držel svoje předsevzetí a miloval krásnou Winnifred. Do cesty se mu 

postavili Tornádo Lou , Doug Badman, Buffalo Bill a Horác Hogofogo. Limonádový Joe (jak 

se mu říkalo) nakonec zjistil, že všichni jsou jedna velká rodina, protože všichni měli na ruce 

kakaovou skvrnu ve velikosti mexického dolaru. V titulní roli Limonádového Joa se 

představil Josef Pejchal, který zaujal publikum nejen svým hereckým výkonem, ale také 

mimořádně pěkným zpěvem. 

 

Limonádový Joe 

Krásná Winnifred 

Lucie Šimková 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Divadlo- Rodinný podnik 

Dne 19. 2016 května následovali další divadelní představení v Pardubicích. Představení bylo 

o velmi početné rodině, která hodně podnikala v oblasti vyrábění nábytku. Jednou se ale dostala 

do problémů, když Jack McCracken zjistil, že někdo vydává jejich výrobky pod jinou značkou a 

vyšší cenou. Snažil se vypátrat, kdo to dělá. A tak si najal soukromého detektiva, který se snažil 

vypátrat, kdo jim teda vydává nábytek pod jinou značkou. Zjistil toho ale tak moc, že nakonec 

byl zabit dcerou Jacka McCrackena Samanthou (Semi). Nakonec se zjistilo, že to prodávala celá 

rodina. 

Pan Jack McCracken se svojí rodinou. 

Rodinná sešlost 

Lucie Šimková 
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Pat a Mat ve filmu 

Určitě si všichni pamatujeme seriál, 

na kterém jsme vyrůstali, a tím 

nemyslím Čtyřlístek ani nic od bratří 

Grimmů, ale Pata a Mata, dva kutily, 

kteří vždycky něco pokazí. Zatím jsme 

ale mohli koukat jen na krátké 

povídky, plné legrace, nepořádku, 

pokažených nápadů a nakonec i toho 

nejbizarnějšího řešení, na které byste 

jen stěží mohli přijít. 

 

Ale to už není třeba, tvůrci vymysleli 

několik nových příběhů a historek, 

které následně sesbírali do jednoho 

filmu. Nezapomněli vše spojit jeden 

příběh. 

Nejzábavnější byla povídka s kaktusem. Tvůrci 

ho vytvořili trochu jako člověka. Uměl se totiž 

pohybovat, sice jen po kolečkách, ale stejně. 

Nezapomněli ani na ruce.  Kaktus má bodlinky 

a není nic příjemného, když se ho dotknete. 

 

Lepší pocit než ze samotného filmu jsem však měla 

ze smíchu. Celé kino, které bylo plné dětí i rodičů, se 

totiž nezapomnělo smát každé vtipné scénce.  

 
Sarah Sleamanová 
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George Harrison 

Tvoje tvář má známý hlas 

Pokud jste o tomto pořadu nic neslyšeli, 

nevadí. Jedná se o nový pořad, který běžel na 

televizi Nova vždy sobotu ve 20:20. Každý 

ze soutěžících si vylosoval osobnost české i 

světové hudby. Interpreta musel co nejlépe 

napodobit a zazpívat jeho nejznámější píseň, 

jak nejlépe uměl. 

 

Porota, kterou tvořili Jitka Čvančarová, Janek 

Ledecký, Jakub Kohák a host, účinkující 

následně hodnotila podle přesvědčivosti jejich 

vystoupení. Největším objevem soutěže byla 

určitě Hanka Holišová, která dokázala 

bravurně předvést i ta nejobtížnější pěvecká 

čísla. Zcela zaslouženě celou soutěž vyhrála. 

Ale soutěže se zúčastnili i další pěvecké a 

herecké osobnosti, mezi které patřil i Petr 

Rychlý. 

 

Porotu tvořili Jakub Kohák, Jitka Čvančarová a Janek 

Ledecký 

Petr Rychlý 

Znát ho můžete z pravidelného seriálu 

Ordinace v Růžové zahradě. Jeho 

největším problémem jsou písničky 

v jiných jazycích, přesto si českých 

interpretů moc neužil.  

Z jeho vystoupení se mi nejvíce líbil 

Pepa Vojtek a skupina Kabát. Nejvíce 

jsem se však pobavila u napodobení 

Jana Nedvěda. Kterému se vážně 

nesmírně přiblížil. Nejvíce uspěl s 

přezpíváním písničky Wonderfull 

World. 
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David Kraus 

Toto jméno vám možná nic neřekne, 

ale určitě budete znát jeho otce Jana 

Krause a pořad Uvolněte se, prosím, ve 

kterém David také účinkoval. 

Nejdojemnější byla interpretace Johna 

Lennona a písnička Imagine. Určitě si 

vzpomenu na Freddyho Mercuryho a I 

want to break free. Nejvíc to rozjel jako 

Ricky Martin. 

 

Adam Mišík 

Nejmladší účastník. Rodičům našich 

žáků i učitelům nejspíš bude známější 

jeho otec. Přesto ho mladiství budou 

znát jen jako zpěváka. Ne syna 

populárního otce. Uspěl s písničkou 

Wrecking Ball jako Miley Cyrus. Za mě 

se mu povedla lepší a hlavně novější 

verze písničky Kiss od Prince. A 

nejvíce mu to slušelo jako Robinu 

Thicke s písničkou Blurred Lines. 

Nezapomněl to rozjet i s  písničkou 

od legendárního rockenrollového krále 

Elvise Presleyho. 
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Petr Vondráček 

Já ho znám z bývalých pořadů TV 

Prima - Hádej, kdo jsem a Rodinná 

pouta. Bohužel se v této soutěži držel 

při dně žebříčku a zaujímal poslední 

místa. To mu ale nevadilo a soustředil 

se pouze na to-pobavit. Já ale miluji 

každé jeho vystoupení. Nejvíc to rozjel 

jako stařičký James Brown. Udělal 

o něco chytlavější verzi písničce Wake 

Me Up. A převlékl se i do Robbieho 

Williamse. 

 

Hana Holišová 

Je herečka, kterou můžete znát opět  z 

TV Nova ze seriálu Ulice. Pro mě je ale 

největším objevem tohoto roku. Její 

úžasná vystoupení byla vždy vysoce 

hodnocena. Pro mě byla vítězkou 

každého dílu! Nejlepším jejím 

vystoupením však byla píseň Single 

Ladies od Beyonce. Dokonalou 

choreografii zvládla jako Michael 

Jackson. A dokonale napodobila Hanu 

Zagorovou s písní Mimořádná linka. 

Vyhrála hned první díl s vystoupením 

od Edith Piaf a Non, je ne regrette rein, 

kterou naprosto zbožňuji. 
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Anna Fialová 

Muzikálová herečka a zpěvačka, která 

má na televizních obrazovkách 

premiéru. Je nejmladší z dámského 

osazenstva. Z jejích vystoupení mi 

v hlavě uvízla Britney Spears a Bruno 

Mars, na které jsem se velmi těšila, 

přesto mohu konstatovat, že mne 

vystoupení nenadchla. Každou 

písničku, se kterou vystoupila, mám 

ráda, ale radši mám originál jak její 

verze… 

 

Iva Pazderková 

Já jí znám jako nekompromisní zrzku 

z Pekelné výzvy, poslední dobou jsme 

ji mohli zahlédnout v pořadu Na vodě. 

Nejraději si pouštím jejího skoro 

nenapodobitelného Kurta Cobaina 

s písní Smells Like Teen Spirit a 

vystoupení jako Pink s písní Try. 

 

Ivana Chýlková 

Partnerka Jana Krause a matka Jáchyma Krause. 

Znát jí můžeme znát například z filmu Gympl. 

Někdy mi přijde, že dostává až moc vysoká 

hodnocení. Nejvíce se mi líbila jako Amy 

Winehouse. Vyhrála jako Psy a jako Gangnam style. 

Za zmínku určitě stojí vystoupení s písní Rise Like 

a Phoenix, která se mi líbí hned o něco víc. 

 

 

Sarah Sleamanová, 

Vojtěch Švihel 
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Twitter 

Další známá síť.  

Twitter je velmi používaný v USA. Ale u nás ho spíše 

nahrazuje Facebook. 

Můžete tu najít spoustu známých osobností i politiků. 

Twitter slouží jednoduše k zveřejnění vašich myšlenek. 

Vlastně tam můžete napsat to, co vás zrovna napadne. 

Příspěvky tzv. „tweety“ můžete posílat i mezi přátele. 

Temná stránka 

Moc nebezpečí tu nenajdete, jen bych si dávala pozor 

na to, co píšete a zveřejňujete.  

Menší rada: Než zveřejníte nějaký text, prosím 

zkontrolujte si pravopis. 

Nikola Řehořová 
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Seriál: The 100 

Mám pro vás typ na seriál. Před nedávnem jsem začala sledovat tento seriál a touto dobou 

jsem na něm docela závislá. Jedná se o americký sci-fi seriál. Zatím probíhá 3. řada, bohužel se 

budete muset spokojit s českými titulky, alespoň si zopakujete angličtinu.  Seriál je natočený 

podle knižní předlohy. 

Děj se odehrává 97 let poté, co Zemi zničila 

nukleární válka, a tudíž nebyla obyvatelná. 

Lidé od této doby žijí ve Vesmíru v tzv. Arše. 

Protože ve Vesmíru není kyslík a na Arše 

kyslík dochází. Proto posílají 100 vězňů 

na Zem, aby zjistili, jestli se na ni mohou 

vrátit.   

Jenže na Zemi to není takové, jaké si 

všichni mysleli. Během prvních dnů 

zjistí, že tam nejsou sami. Přežili někteří 

lidé tzv. zemšťané… 

Tento seriál stoprocentně doporučuji. Tak 

se na něj nezapomeňte podívat.   

Nikola Řehořová 
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Ask.fm 

Další z naší „série“ sociálních sítí je  Ask. 

Tato síť je velmi populární v Polsku, Německu, Itálii, 

Česku a Slovensku. 

Pokud umíte alespoň trochu anglicky, už asi tušíte, o co 

jde. Ask znamená zeptat se. 

Jde tedy o síť, na které se ptáte ostatních na otázky. Oni 

vám na ně mohou nebo také nemusí odpovědět. 

Otázky můžete pokládat i anonymně, to znamená, že 

daný člověk, kterého se ptáte, nezná vaše jméno. 

Temná stránka 

Musíme říci, že tato sociální síť není tolik nebezpečná jako 

například Facebook. Bohužel možnost anonymních dotazů vede 

často k urážkám a nadávkám.  

Určitě si také dávejte pozor na zveřejňování fotek a osobních 

informací. 

 

Sama Ask používám, není to tak záživná síť.  

I já jsem se tu setkala s nadávkami. Opravdu to není příjemné, udivuje mě, že 

lidé dokážou být docela sprostí. Většina těchto „hejtrů“ se, ale schovává 

za anonymní možnost otázek nebo falešná jména.  

Doporučuji vám zrušit možnost anonymních otázek. Mně to pomohlo, nikdo mi 

už od té doby nenapsal. 
 
 

Nikola Řehořová 
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Zajímavosti 

Protože se za chvilku blíží již dlouho očekávané prázdniny, máme tu pár zajímavých typů 

na dovolenou  

Růžové jezero Retba se nacháti 

v blízkosti města Dakar v  Africe ,  

jeho růžovou barvu nezpůsobily 

žádné chemikálie, ale  druh 

jednobuněčné řasy. 

Všichni určitě známe Grand 

canyon v Americe, ale 

málokdo ví, kde se nachází 

Antelope canyon. Ten se 

nachází v Americe ve státě 

Arizona a ohromí vás svou 

barevností a hrou světla. 

Příroda vyhloubila tento 

kaňon do červeného 

pískovce a jeho hloubka 

dosahuje až 10 metrů a 

mnohdy o šířce jen 

na roztažené paže. 

Jeskyni Marble najdeme v Jižní 

Americe v Chille. Jeskyně, jak 

už název napovídá, je celá 

z mramoru a vznikala, jak 

voda vnikala obrovskými 

bloky skály. Vytvarovala tak 

krásné jeskynní útvary a 

tunely. 
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Poměrně nová záležitost – 18 betonových 

věží od 25 do 50 m, které svým vzhledem 

připomínají stromy. Jsou obrůstány 

popínavými rostlinami, které mají v centru 

Singapuru přispět k regulaci oxidu 

uhličitého. 

 

Maledivy jsou poměrně 

vyhledávaným letoviskem. Chcete-li 

si však vychutnat opravdu jedinečný 

zážitek, kdy se vám rozprostře 

hvězdná obloha nejen nad hlavou, ale 

i všude kolem vás, pak rozhodně 

zavítejte na ostrov Vaadhoo. Odsud 

totiž uvidíte jakožto na jediném místě 

na světě zrcadlící se hvězdy. Čeká tu 

na vás opravdu jedinečný zážitek, 

který byste si neměli nechat ujít  
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Přírodně vytvořený tunel z korun 

stromů, romanticky nazývaný Tunel 

lásky se nachází kousek od města 

Klevan na východní Ukrajině. Měří celé 

tři kilometry, a pokud byste se jím 

chtěli projít, nezapomeňte dávat pozor 

na vlak, který jím projíždí. 

 

 

Přírodní úkaz zvaný obrův chodník leží 

asi sto kilometrů od irského Belfastu a 

je tvořen tisíci kamennými sloupy 

o maximální velikosti šest metrů a 

průměru od 38 do 51 centimetrů. Jsou 

až nepřirozeně symetrické, takže 

při pohledu shora připomínají plástev. 

Tyto vápencové útvary nebyly přitom 

vytvořeny ničím jiným než vulkanickou 

činností. 

 

 

Nikola Závadová 
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Rady pro budoucí deváťáky 

na přijímačky 

Jak určitě víte, naše deváťáky čekaly v dubnu přijímačky. Možná měli trochu strach a 

báli se, že se nedostanou, ale všichni je úspěšně zvládli a dostali se na své vybrané 

školy. Vás čekají v příštích letech také, a tak jsme se rozhodli vám trochu pomoci, 

abyste byli v klidu a zbytečně nepanikařili. Nebojte, všichni to zvládnete. 

 

Vojta Macků: 

 Učte se předem a nenechávejte to na poslední chvíli. 

 Zbytečně se nenervujte. 

 Zopakujte si všechno, ale zaměřte se hlavně na to, co opravdu neumíte. Já 

se tak konečně naučil procenta. 

 Nevzdávejte to. 

 

Nikča Řehořová: 

 Začněte se učit dříve než 2 dny 

před přijímačkami. 

 Na posilněnou si dejte třeba 

čokoládu. 

Ondra Husák: 

 Podle mě je nejlepší se učit 

všechno postupně. 

 Nezmatkovat, když to přijde. 

 Soustředit se jen na to, abych to 

napsal, co nejlépe. 
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Sarah Sleamanová: 

 Nezmatkujte a pořádně si přečtěte 

zadání. 

 Učte se včas nebo vůbec. 

Matěj Novák: 

 Nestresujte se, buď vás vezmou, 

nebo ne, o nic nejde. 

Dája Navrátilová: 

 Zachovejte klid. 

 Neučte se den předem, pak si jenom 

budete říkat, že nic nevíte. 

 

 

Luky Jansa: 

 Stáhněte si cvičné testy. 

 Zopakujte si gramatiku 

a vzorečky na výpočet obsahů, 

obvodů atd. 

 Nebuďte přehnaně vystresovaní. 

Valča Vymazalová: 

 Buďte v klidu. 

 

Míša Martínková 
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John Lennon 

John Winston Lennon se narodil v roce 

1940 v Liverpoolu. Měl těžké dětství, 

vyrůstal bez otce. Když byl na střední 

škole, jeho matka zemřela při 

autonehodě. 

Svoji první kapelu založil v patnácti letech. 

Jmenovala se The Quarrymen. Poté potkal Paula 

McCartneyho a začaly vznikat Beatles. 

V roce 1968 se mu rozpadlo 

manželství. A on se začal stýkat 

s japonskou umělkyní Yoko Ono. Od té 

doby to šlo s Beatles z kopce.  

Rozpadly se v roce 1970. Poté se dal 

Lennon na sólovou dráhu. 
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Začal se čím dál více politicky 

angažovat. Velmi naléhal na mír. 

Sympatizoval s hnutím hippies.  

Pokud chcete mír, nedosáhnete ho násilím. 

Jeho hlavním úspěchem při sólové 

dráze umělce byla píseň Imagine. 

S představami o míru, rovnosti a štěstí. 

Zemřel 8. prosince 1980, zastřelen vlastím duševně chorým fanouškem. Je 

označován za jednoho z největších umělců vůbec. Jeho písně i smýšlení 

inspirovalo mnoho lidí. 
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Sir Paul McCartney 

Narodil se v roce 1942 v Liverpoolu. 

Měl irské rodiče a byl vychováván jako 

katolík. V dětství mu otec koupil první 

kytaru a osobně ho učil. Matka mu 

zemřela v 13 letech. 

 

Ze školy se znal s Georgem 

Harrisonem, společně se učili hrát 

na kytaru. Poté se seznámil s Johnem 

Lennonem a legenda byla zrozena. 

V roce 1969 se oženil s Lindou 

Eastmanovou. Měl s ní tři děti.  

V roce 1971 založil kapelu The Wings, 

vystupovala v ní i jeho žena Linda. 
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Se ženou se stali vegetariány 

a bojovníky za práva zvířat. 

1997 byl pasován na rytíře 

za celoživotní přínos hudbě. 

1998 naneštěstí umírá jeho žena Linda. 

Nyní žije s Nancy Shevellovou. 

Jeho nejznámějšími hudebními počiny 

jsou písně Hey Jude, Yesterday, 

Let it be a další. 

Je uznáván jako jeden z největších umělců všech dob. Jako člen Beatles 

dal za vznik rock’n‘rollové hudbě. A dodnes koncertuje po celém 

světě. 

Vojtěch Švihel 
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Co se to tu 

děje!? 

Může to bejt 

špehoun. 

To teda 

nejsem! 

Vždyť to je ten 

Standa Mrkva! 

Hlupáci. 

Standa Mrkvička- Návrh 
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Moc rád vás 

poznávám, pan 

Standa. Já sem 

tudle Kapitán. 

Ehm… Těší 

mě. Jsem teda 

Standa 

Mrkvička. 

Odkud mě 

znáte, pane 

Kapitán? 

Slyšel jsem, 

jak jsi zdrhnul 

žabímu králoj. 

A ten vězní jednoho 

našeho přítele. 

A tak mě napadá, 

dyž vy ste takovej 

znalej v tom útěku… 
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…Pojeďte s náma 

naklepat toho králíka 

a pomožte nám 

zachránit našeho 

kámoše. Co vy na to? 

Standa? 

Ale, … já, 

nemám ani 

žádnou… 

tu…zbraň. 

Pche! Chlapi 

doneste sem  

tu truhlu. 

Vojtěch Patrovský 



 
 

26 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den dětí v parku Jana Palacha 

Naši žáci pod vedením svých vyučujících nacvičili a následně předvedli v sobotu 4. června 

na dětském dni v parku Jana Palacha své nejlepší vystoupení. Za naším programem bylo spoustu 

úsilí, což se také ukázalo. 

Začali jsme těmi nejmenšími a prvňáčci si užili písničku Žabička zelená a ukázali nám, jak kouzelní 

jsou. Markétka Odstrčilíková zarecitovala báseň Na pouti, kterou napsal Zdeněk Svěrák, a děvčata 

z 8. třídy nám zahrála na flétnu Bernandine od Eduarda Basse a také Humoresku od Antonína 

Dvořáka. Deváťáci si pak užili své poslední vystoupení za naši školu a zazpívali píseň Na vodě 

od Xindla X. Celé jsme to zakončili nádherným tanečním vystoupením na Cheap Thrills od Sii, 

která mi ještě dnes hraje v hlavě. Doufám, že jste se také stavili na našem stánku a vyrobili si 

záložku do knížky a zahráli si Myšigolf.  
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Martin Spěvák a Veronika Jiráčková před vystoupením. 

Náš stánek. 

Vystoupení 9. třídy. 
Sarah Sleamanová 
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Na tomto čísle se podíleli: Vlasta Kosková, Michaela Martínková, Matěj Novák, Vojtěch Patrovský, 

Nikola Řehořová, Sarah Sleamanová, Bětka Smékalová, Lucie Šimková, Vojtěch Švihel, Nikola Závadová  

 

 

A protože se blíží tolik očekávané prázdnin, chtěli bychom všem našim čtenářům popřát hodně 

sluníčka a pohody. Věříme, že nám zachováte přízeň i v příštím školním roce. 


