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Tak se rok sešel s rokem a školní rok
pomalu končí. Ještě dřív než se rozutíkáme
na prázdniny, si můžete počíst v posledním
letošním čísle školního časopisu.
Co Vás tentokrát čeká?
 rozloučení deváťáků se základkou
 ohlédnutí za školními akcemi
 anketa o zvířatech
 rozhovory o zajímavých povoláních
 soutěže
Tara Schindlerová, 9.D

a také spousta fotek

Krásné prázdniny


Váš školní Víqět
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A je tu loučení …..
Drazí spolužáci, milí učitelé!
Sešli jsme se tu dnes, abychom spolu strávili ty poslední chvilky, které nám v tomto
složení ještě zbývají. Pro všechny ostatní je tento den běžný jako každý jiný, ale pro nás je
něčím výjimečným. Strávili jsme spolu každý den po dobu devíti let a bude těžké se po tak
dlouhém čase rozdělit a rozletět na střední školy.
Není to tak dávno, co jsme byli ještě malí a nepolíbení tím, co máme od školy čekat. A
potom přišla první třída. Nejenže jsme se naučili psát, číst a počítat, dokonce jsme poznali nové
kamarády a vytvořili ten úžasný kolektiv, na který právě teď koukám.
Samozřejmě vše nebylo jen růžové. Postupem času jsme zjistili, že učení stále přibývá a
je stále těžší a těžší. Myslím si, že i tak se nám podařilo vytrvat a vše zvládnout, i když občas s
menšími potížemi. I s kamarády jsme si prošli chvilky, které nebyly úplně jednoduché, ale
těmto dnům už dávno odzvonilo.
Od dnešního dne budeme na základní školu už jen vzpomínat. Na naše úspěchy, průšvihy,
společné výlety, učitele, ale hlavně na spolužáky, kteří nás v tomto dobrodružství doprovázeli.
Na závěr bych vám všem chtěla poděkovat za ty nádherně strávené roky a popřát vám
hodně štěstí a úspěchů, nejen na střední škole. Také chci poděkovat všem učitelům, kteří to s
námi perfektně zvládali po celých devět let. Máme vás rádi! Doufám, že se za pár let sejdeme
na nějakém třídním srazu a zavzpomínáme na tato dětská léta. Bylo to krásné, ale je na čase
jít dál!
Michaela Kalasová, 9. C

Vážený pane řediteli, drazí učitelé, milí žáci,
byla jsem pověřena říci pár slov k tomuto snad šťastnému konci školního roku.
Domnívám se, že mohu mluvit za většinu žáků devátých tříd, ale také za všechny učitele, co
s námi celé ty roky prožívali.
Nebyla to snadná část naší cesty životem, avšak rozhodně stála za to. Byly tu samozřejmě
i drobné rozepře, ale hodně z nás odtud odchází s krásnými vzpomínkami.
Za budoucí čtyři roky, které nás čekají, vděčíme našim učitelům za to, jak nás perfektně
připravili a také naší pevné vůli vše zvládnout.
Představa, že už se sem v září nevrátíme, neuvidíme známé tváře na chodbách, nesetkáme
se ve stejné budově se svými přáteli, se kterými jsme si vytvořili pevná přátelství, možná na
celý život, ani s těmi, s nimiž to bylo pouze dětské přátelství či to byli jen dobří spolužáci,
vyvolává zvláštní pocity neznáma.
Bohužel nám to přerušila pandemie covidu, kdy jsme byli zavření doma u monitorů. Dali
jsme však vše do toho, abychom ztracený čas dohnali a užili si poslední rok naplno.
Za pár let, až se někde potkáme, doufejme, nebudeme jen cizinci a zasmějeme se společně
nad starými dobrými časy na základní škole.
Velký obdiv patří také naší třídní paní učitelce, která při nás držela, i když to s námi,
pubertou zasaženými dětmi, nebylo zrovna nejlehčí. Byla pro nás autoritou, ale svým
způsobem i přítelkyní. Ze všech sil se snažila držet náš kolektiv pohromadě a bránila nás, kde
to šlo. Stálo ji hodně energie za nás bojovat, nemusela, přesto to však pro nás dělala.
Za všechny ještě jednou děkuji učitelům, za sebe už jen vám, mým deváťákům, za krásné
chvíle plné zábavy. Užijme si naše poslední dny na základní škole, hodně štěstí a do budoucna
na shledanou. Doufejme, že na tento ročník devátých tříd budete, naši drazí učitelé, vzpomínat
s úsměvem na tváři.
9.C
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Alfons Mucha
se stal inspirací pro výtvarná díla žáků 9. ročníku, kteří si
vybrali volitelný předmět Výtvarné činnosti. A. Mucha je
nejvýznamnější představitel secese (uměleckého směru
přelomu 19. a 20. století). Styl „Mucha“ vznikl
v souvislosti s tvorbou plakátů pro francouzskou herečku
Sarah Bernhardtovou.
Obrázky namalovaly: N. Přichystalová 9.D,
B. Šlégrová 9.A, M. Baranová 9.B
Duben
Elizabeth Korbelová
Začíná již jarní čas,
opustil nás děda Mráz,
už to nejsou pouze sny,
nadcházejí jarní dny.
Tráva už se zelení,
chlapcům už se nelení.
Dívky krásná vajíčka malují,
s novými lidmi se seznamují.
Čarodějnici sestavíme,
o zážitek se podělíme,
pak ji spolu upálíme
a hezky to vše OSLAVÍME.
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Co se děje ve škole
Výukový program na Lipce
Dne 25. 3. 2022 se uskutečnil výlet na Lipku, kde jsme se zúčastnili výukového programu
Vrabčákovy ptákoviny.
Po příjezdu nás hezky uvítali. Zavedli nás do jídelny, kde jsme se rozdělili pomocí hry na ptačí
rodiny.
Jedna polovina třídy zůstala v této místnosti a druhá odešla do stolařské dílničky, kde si děti
vyráběly ptačí budky pro sýkorky. V jídelně jsme hráli hry a dozvěděli jsme se hodně
zajímavého o ptácích v naší přírodě. Po svačině jsme odešli do lesa, kde jsme hráli hru na
čápy. Paní instruktorka nám řekla hodně zajímavého o tomto ptáku.
Potom jsme se obě skupiny vyměnily. Celý program nás velmi bavil. Obzvlášť jsme měli
velkou radost s vyrobené budky. Domluvili jsme se mezi sebou, kam ji umístíme. Hodně jsme
si to užili a těšíme se na příště.
Žáci 5. C
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Hledání živočichů v přírodě

Dne 25. 3. 2022
navštívila třída 5. A
Lipku - školské zařízení
pro environmentální
vzdělávání, pracoviště
Jezírko.
Výukové
program se jmenoval
Potravní vztahy a
fotosyntéza. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, hráli divadlo o tom, jak funguje
fotosyntéza a dýchání stromu a poté si vysvětlili, jakou funkci má humus.
Podstatu potravního řetězce si na vlastní kůži vyzkoušeli v podobě různých her,
například Na jeleny a vlky. Ve druhé části programu žáci hledali a zkoumali různé
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brouky a další hmyz pod lupou a mikroskopy. Z exkurze si žáci odnesli nové
informace o přírodě.
Vít Maloň, Matyáš Müller, Ladislav Prudil, Matěj Sedlák, Jan Stránský, Petr
Švábenský, Eliška Ehrenbergrová, Jiřina Jírová
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Přednáška „AIDS, sex a vztahy“ v 8. ročnících
H – human

I – imunity

V - virus

Co mě překvapilo:
•
•
•
•
•
•
•
•

kolik lidí má AIDS (i v ČR) a kolik už na něj
zemřelo,
v Africe na AIDS denně umírají desítky lidí,
v jedné vesnici dokonce zemřou 2 lidé denně,
HIV můžete chytit z injekčních stříkaček ležících
na ulici,
s HIV se můžeme narodit, když jsou oba rodiče
pozitivní, i HIV pozitivní může mít zdravé dítě,
vir HIV je obsažen v potu a slinách, ale nešíří se
jimi,
vir zahřátý na 65° se zničí,
snižuje imunitu, takže třeba rýma může být
smrtelná,
zemřel na něj zpěvák Freddie Mercury.

Na co bys měl pamatovat:
•
•
•
•
•

nelze poznat, že je někdo HIV pozitivní
HIV je pohlavní nemoc a přenáší se tělními tekutinami
když se vir dostane do těla, už se ho nelze zbavit,
i s HIV se dá normálně žít, ale musí se dodržovat určitá pravidla
být zodpovědný při výběru partnera

Exkurze 6. D do Nemocnice Letovice
V pátek 18. 3. 2022 třída 6. D vypravila do klášterní lékárny Nemocnice Letovice. Hned, co jsme vešli
do nemocnice, pohledy nám namířily ne dřevěnou křížovou cestu, která dříve byla umístěna ve fortně
pod kostelem. Uvnitř nás paní učitelka Hanušová, která tu s námi byla, rozdělila na holky a kluky.
Kluci šli do klášterní zahrady a holky přímo do lékárny. Potom jsme se vyměnili.
V lékárně nás zaujaly malby na stopě. Vyprávěly různé biblické příběhy, a také malí andílci, kteří
symbolizovali čtvero ročních dob. Na zahradě byla zase spousta zajímavých soch vyráběných z
pískovce. Byl tu i liliovník, který je zasazen na počest Olgy Havlové.
Když holkám skončila prohlídka, skupiny se vyměnily.
Anketa:
1. Co mě nejvíce zaujalo:
nástěnné malby
tajné šuplíky na jed
8

pomalované stropy
pískovcové sochy

2. Čím jsem byl/a překvapen/a
léky se v lékárně míchaly
klíč od kláštera se našel před dvěma lety
samootevírací dveře
vzhled kláštera zevnitř
v zahradě lavice zamilovaných

Anna Procházková, 6.D

Den s keramikou
8. D si mohla vyzkoušet práci s keramikou (akce Masarykovy střední školy pro ZŠ v ZŠ)
Co se mi na akci líbilo?









barvení váz
vzory na keramice
že jsme nemuseli modelovat ty vázy a jenom
malovat a vyřezávat
že tam byl příjemný pán, který nám to vysvětloval
že to byla pohodová hodina a že jsme si mohli
oddechnout u něčeho zajímavého
že to bylo zase něco nového a byla to pohoda
i když nejsem talent na ruční práce, tak mě to docela
bavilo, myslím, že to bude hezký dárek
bavilo mě to, i když mi to nešlo 
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Koncert jazzové a populární hudby
Dne 22. 4 proběhl v Kulturním domě v Letovicích výukový program o jazzové hudbě. Začalo to tím, že
se nám představili dva hudebníci, jeden s námi komunikoval česky a druhý anglicky. Nejdříve zahráli
píseň Barcelona a poté hráli různé úryvky z písní a publikum se mělo zamyslet, co jim píseň
připomíná, čí co v nás vzbuzuje. Na závěr publikum opakovalo vytleskávaný rytmus a přidali hudební
nástroje.
Markéta Kopecká 8. D

A další postřehy osmáků a deváťáků?








Bylo krásné, jakým způsobem hovořili o hudbě.
Na chvíli jsem se zaposlouchala tak, že jsem zapomněla, že mluví anglicky.
L. Soukup řekl, že talent není něco, s čím se narodíme, talent můžeme mít na cokoli, na co
chceme, ale musíme se tomu věnovat, stačí, když nás to bude bavit.
Dokázali na nás přenést atmosféru hudby a radost, kterou jim přináší.
Bylo to hezky strávené dopoledne, ve kterém jsme se dozvěděli a zažili spoustu věcí.
Sice hráli jazz, ale uměli hrát tak, že zaujali i ty, kteří to neposlouchají 
Koncert se mi moc líbil, najednou jsem zapomněla a jen si užívala a poslouchala.
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Otázka pro účastníky dějepisného semináře (9. A a 9. B)
V jaké době bys chtěl /a žít (pokud bys nemohla žít dnes)













Za dob divokých mustangů na Divokém západě, vidět přírodu, jaká byla, jezdit na
koních kdekoli, žádné mobily ani elektronika, lidé spolupracovali, klid bez aut,
kamionů, letadel …
Pirát 15. století. Baví mě cestovat různě po Zemi a hlavně na lodích. Tak si myslím, že
by to bylo dobrodružství, sice nebezpečné, ale bylo. Miluji moře, korálové útesy,
ticho a klid.
Ve starověkém Japonsku nebo Číně. Láká mě tam jejich kultura, architektura, příroda
…
Asi tak na rozmezí 20. – 40. let minulého století. Taková celkem normální doba do
roku 1938. Rozvoj hudby, celkově umění, techniky, průmyslu … Zajímaví lidé, co
tehdy žili. Kdybych si mohl vybrat konkrétní stát, asi Francie, Československo nebo
Ameriku. To je mi tak asi nejbližší. A také sledování historických událostí zblízka, to by
bylo zajímavé. Jen ta ekonomická krize tam trošku vadí.
Chtěl bych žít v době Vikingů, protože mám rád jejich historii. Líbí se mi jejich styl
života a prostředí, ve kterém žijí. Přijde mi zajímavá jejich mytologie. A líbí se mi, jak
se plaví na moři … Je zajímavé, že jsou dobří bojovníci a v boji agresivní, ale zároveň
jsou dobří farmáři a mají mezi sebou hezké vztahy.
Za doby prohibice v USA, zajímala by mě tamější kultura a každodenní život.
V 80. letech v Londýně, protože v té době byl populární punk, líbí se mi tehdejší styl
oblečení a auta.
Chtěla bych žít v 16. až 17. století a zažít plesy a bály a vyzkoušet si šaty, které ženy
v té době nosily.

Ten dělá to ….
Rozhovor s programátorem
1. Jaké je vaše povolání?
Pracuji jako vývojář informačních systémů ve firmě ALPS v Sebranicích.
2. Co se u vás v práci dělá?
Naše továrna vyrábí elektronické komponenty do aut (páčky, tlačítka, autorádia,
atd.). Mojí pracovní náplní je vytvářet informační systém, který kontroluje a
naviguje jednotlivé pracovníky či roboty na výrobní lince.
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3. Jaké školy byly potřeba vystudovat?
Vhodné je vysokoškolské vzdělání zaměřené na informatiku, matematiku či
elektroniku.
4. Jaké dovednosti jsou k vykonávání vaší práce potřeba?
Nejdůležitější vlastnosti na mé pracovní pozici je logické a analytické myšlení,
kreativní přístup a vhodná je i znalost cizích jazyků. Vzhledem k tomu, že se
počítače a internet neustále vyvíjí, tak je i velice důležité neustále se učit nové
technologie a programovací jazyky.
5. Jak Vás Vaše práce baví?
Moje práce mě moc baví, člověk pracuje kreativně, moje práce se využívá
v továrnách po celém světě.
Děkuji za rozhovor Elizabeth Korbelová, 6. A
…
1. Jaké je vaše povolání?
Ředitel Městského kulturního střediska Letovice. Jako "vedlejšák" šéfdirigent
Symfonického orchestru města Boskovice.
2. Co se u vás v práci dělá?
Zajišťujeme činnost kulturního domu (spadají sem i akce kdekoliv ve městě),
městské knihovny, muzea a turistického informačního centra. Dále máme na starosti
vydávání Letovického zpravodaje a výlepní plochy. MKS Letovice zřizuje také
mažoretky Vo Co Gou a pěvecký sbor Carpe Diem.
3. Jaké školy byly potřeba vystudovat?
Požadavek u konkurzu bylo minimálně středoškolské vzdělání. Já osobně vystudoval
gymnázium a poté na vysoké škole sbormistrovství a hudební výchovu pro střední
školy. Velmi přínosné bylo i funkční studium pro ředitele škol.
4. Jaké dovednosti jsou pro vykonávání vaší práce potřeba? (např. jazyky,
řidičský průkaz…)
Řidičský průkaz je potřeba téměř denně a cizí jazyk se čas od času také hodí.
Velmi užitečná je komunikativnost a flexibilita. Jelikož jsme malá organizace, musíte
přiložit ruku k dílu, kde je zrovna potřeba. V jeden den jste tedy manažer, právník,
grafik, ale třeba i údržbář či zvukař.
5. Jak vás vaše práce baví?
Po 15 letech ve školství je to příjemná změna. I přes některá omezení je to pestré a
tvůrčí povolání.
Děkujeme za rozhovor.
12

Soutěže
Soutěž hlídek mladých zdravotníků:
naše šikovná děvčata přivezla z okresního kola 1. a 2. místo, z kola
krajského místo 2.

Dějepisná olympiáda
Vojtěch Jež z 8. D zvítězil v krajském
kole a v celostátním obsadil krásné 7.
místo.

13

Projektová mezinárodní soutěž nakladatelství Oxford Univerzity Press 2022
Pavlína Kalhousová 8. D, Lukáš Fiala 8. B
1. místo v kategorii 10 -13 let
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Mladý chemik
krajské kolo v Brně
1. místo K. Šlégrová 9. A

2. místo S. Veverová 9. C 4. místo Z. Káčeriková 9. D

postup všech do celostátního kola
Olympiáda z matematiky
krajské kolo v Brně - Zuzana Káčeriková 9. D
Sportovní soutěže
Přehazovaná starší žákyně 2. místo okresní přebor
Kaderková Bára, Václavová Klára, Trubáková Nela, Soyma Viktoriya, Šedivá Pavlína,
Šlégrová Kristýna
Volejbal
starší žákyně 1. místo okresní přebor
5. místo krajské finále
Šedivá Pavlína Kaderková Barbora, Víšková Alena, Václavová Klára, Šosová Daniela,
Soyma Viktoriya, Schofield Clara, Šlégrová Kristýna, Šlégrová Barbora, Janků Sophie
starší žáci
1. místo okresní přebor
Pelíšek Daniel, Hökl Filip, Fiala Lukáš, Reitschmied Adam, Pjatygin Daniel, Portl Zbyněk,
Vlach Ondřej, Pospíšil Matouš, Ženata Filip
Pohár rozhlasu (atletika)
mladší žákyně okresní kolo Karolína Kotoulková

1. místo skok vysoký
4. místo 60 m

starší žákyně 1. místo okresní kolo
Šamšulová Martina 1. místo 60 m postup do krajského finále
Jurová Anna
2. místo 60 m
Šedivá Pavlína, Leinveberová Aneta, Srýčková Barbora, Kalasová Veronika, Jílková Markéta
2. místo krajské finále
Nollová Kristýna
1. místo 60 m
Leinveberová Aneta
2. místo vrh koulí
Strýčková Barbora
3. místo 800 m, 3.místo skok daleký
Jurová Anna, Jílková Markéta, Šedivá Pavlína, Schofield Clara, Kalasová Veronika
Kunštátská laťka
starší žáci
mladší žáci
mladší žákyně

Ječný Jiří
Pjatygin Daniel
Karolína Kotoulková

1. místo
3. místo
2. místo
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Četba
Dobrodružství v temných uličkách
Knihu Dobrodružství v temných uličkách napsal Jaroslav Foglar.
Je složena ze tří částí: Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a
Tajemství velkého vonta. Kniha vypráví o klubu Rychlých šípů,
kteří pátrají o všem co se děje ve Stínadlech a po ježku v kleci.
Stínadla je městská čtvrť, ve které žili Vontové. Jejich znamení byl
žlutý špendlík. Rychlé šípy se snažily vypátrat historii stínadel a
téměř se jim to podařilo. Za mě je tato kniha velice povedená.
Eduard Kubík 7.B

Anketa
Děda: „Tak to vypadá, že s touhletou ženskou neměl ten chudinka žádný mládí. Ty mu určitě
doma nic nedopřeješ! Dám za to krk, že ani nevíš, po čem prahne ta jeho dušička!”
Anna: „Ale vím. Šimpanze by chtěl, chudinka. Aby se nám houpal v pokoji na lustru.”
Děda: „To je toho. Když já byl v jeho věku, tak jsem chtěl chovat v neckách velrybu.”
Hlášky z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny

https://www.hlaskyzfilmu.cz/jak-dostat-tatinka-do-polepsovny-2/

Zeptali jsme se 19 žáků páté třídy, jak to mají s domácími mazlíčky.
1. Máš doma nějakého domácího mazlíčka?
17x ano, 2 x ne
2. Jakého?
18x kočka, 10x pes, 5x křeček, 4x rybičky, 4x šnek, 2x králík, 1x želva, had,
morče a tarantule
3. Jak se jmenuje tvoje zvířátko?
Laura, Bárt, Lísteček, Okurka, Landa, Micka, Miminka Dimona, sven,
Perlička, Pan Křeček, Deny, Ospijónka, Zrzeček, Hukišek, Ajcik, Gypsi,
Vanilka, Zikmund, Wiky, Betty bojovnice, Frank, Fanny, Denny, Miki, Brok,
Bobula, Dastin, Dejsina, Hlavička, Fanča
4. Chtěl bys domácího mazlíčka, pokud nemáš?
1x ano, 1x ne
někdo by chtěl ještě kočku, psa, korelu a papouška
M. Chatrný a J. Fadrný 5. C
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Výtvarná soutěž „Ke hvězdám“ pořádaná Ulitou Blansko
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