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DEN ZEMĚ 

Ve středu 25. dubna se u nás ve škole 
konal projektový den na téma „Den 
Země“. S ostatními třídami jsme byli 
rozmícháni do rozličných skupinek. Z 
druhého stupně se tvořily skupiny s 
modrou barvou a z prvního to byla zase 
barva červená (mladší) a žlutá (starší). 
Pro každou skupinu bylo připraveno na 
stanovišti několik úkolů, o jejichž splnění 
se starali deváťáci a někteří z učitelů. 
Jedno ze sedmi stanovišť bylo zaměřeno 
na téma vody, na dalším jsme za určitý čas 
měli nasbírat co nejvíce trilobitů nebo 

stanoviště první pomoci i se záchranářskou 
scénkou, do které jsme se zapojili. Kromě 
toho tu byl i vedlejší úkol, tedy vytvořit 
plakát či myšlenkovou mapu. 
Plakáty a myšlenkové mapy si můžete 
prohlédnout po chodbách naší školy, 
protože se všem náramně povedly. Celý 
den se nám také vyvedl a kromě větru, 
odnášejícího papíry a zadání úkolů, nám 
ho nic nekazilo. 
 

Bára Lampírová, 8. ročník 

 

POMÁHEJ POHYBEM 

POMOZTE POHYBEM ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY 

S charitativní mobilní aplikací EPP od Nadace 

ČEZ podpoříte dobrou věc vlastní aktivitou. 

Pomáhat můžete pohybem, který vás baví – 

běh, chůze, jízda na kole, bruslení…  

 

Získané body vám nadace ČEZ převede na 

peníze a ty věnuje projektu, který si vyberete. 

Aplikace je určena pro mobilní telefony s OS 

Android, iOS a Windows. 

Podpořte prosím projekt Bezpečná cesta do 

školy a školky v Hradištku. Nadační peníze, 

které nám pomůžete nasbírat, využijeme na 

osvětlení přechodu pro chodce u restaurace 

Japeka, což zajistí řidičům lepší viditelnost a 

chodcům větší bezpečnost. 

Více o instalaci aplikace a podporovaných 

projektech na www.pomahejpohybem.cz. 

Děkujeme za Vaši podporu! 

Obec Hradištko 
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JAK JSEM POPRVÉ POTKALA PAVLA ČECHA 

 

 

Pavla Čecha jsem potkala na besedě o knize A. 

Byla jsem ráda, že tam bylo málo lidí, protože mi mohl odpovědět na 

více dotazů, ale pro Pavla Čecha to mohlo být zklamání. Ještě před 

začátkem jsem za ním došla a dala jsem mu náš školní časopis 

Medníček. Říkal mi, jak ho potěšilo, že v našem časopise o něm bylo 

celé téma a že děti z prvního stupně si četly jeho knihy. Prozradil mi, 

že ve své nové knize Pro Tebe ukryl zašifrovaný vzkaz. Můžete ho 

zkusit vyluštit. 

Lucie Hašková, 6. ročník 
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SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 

 

 
 
 
 

 
Sněhová královna z pohledu role Babičky 
a Sněhové královny 
Vše to začalo zhruba před rokem a půl, kdy 
paní učitelka Jenčková sboru nabídla právě 
tento muzikál. Sbor začal písničky zpívat a 
nechyběl ani konkurz na hlavnější role, 
které se stejně v průběhu nacvičování 
párkrát obměnily a doplnily. Nastalo 
dlouhé čtení textů, jeho následné 
upravování, a nakonec učení se každé věty 
a písně. Rychle to uteklo a nastala naše 
„první premiéra“ v sále ČMSCH. Pár dětí 
bylo nervózních, ale zároveň se těšily na 
to, jak konečně ukážou známý a rodičům, 
co celou tu dobu tak pečlivě nacvičovaly. 
Naše premiéra nám rychle utekla a 
následný potlesk publika byl skoro delší 
než celé vystoupení., což všechny moc 
potěšilo. Spadl nám kámen ze srdce, ale 
věděli jsme, že náš výkon musíme znovu 
kázat. Tentokrát náročnějšímu publiku, a 
to celé škole. Několikanásobný počet lidí! 
Báli jsme se následnému výsměchu. 
Naštěstí vystoupení uteklo stejně hladce a 
příjemně jako premiéra. Místo 
vysmívajících se žáků v publiku bylo vidět 
několik tleskajících párů rukou a nadšené 
výrazy. Jsme rádi, že se přes naše trápení 
kvůli nervozitě všechno vydařilo! 

Kristýna 

Andrlová  

a Tereza 

Podlešáková, 

9. ročník 
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„Na premiéře jsem brečela štěstím“ 
Na sbor jsem chodila zhruba tři roky. Byli 
jsme na soutěži, vystupovali na několika 
akcích, zpívali různé písničky, ale naším 
velkým „projektem“ byl muzikál Sněhová 
královna. Za začátku bylo hodně těžké 
trefit se přesně do hudby, naučit se 
nazpaměť všechny texty, do toho všeho 
ještě tancovat a mít všechny kostýmy. 
Hodně jsme se při zkoušení nasmáli, 
vyblbli, ale zvládli jsme to! Přes všechen 
stres, napětí a nervozitu jsme celé 
představení odehráli už dvakrát. Na 
premiéře jsme brečela štěstím, asi jako 
všichni naši rodiče, a tím jsem si 
uvědomila, jak skvělá parta to byla a je! 
Hlavně moc gratuluju paní učitelce 
Jenčkové, jaké s námi měla trápení a 
problémů, ale přesto nás vše naučila a 
neskončila s tím dřív, než bychom odehráli 
první představení. 

Anička Kůtková, 9. ročník 
 

Sněhová královna 
očima divačky 

Dne 30. května jsem 
usedla do hlediště 
sokolovny s nespočtem 
svých spolužáků, 
natěšená na 
vystoupení našeho 
školního sboru, který si 
pro nás připravil 
muzikál Sněhová 

královna. Sbormistryně a vlastně člověk, 
který za tuto jedinečnou událost může, 
paní učitelka Petra Jenčková, nás utišila, 
protože jsme všichni s nadšením 
diskutovali o tom, co se tu děje a bude dít. 
Pak už začala proslovem, pomocí kterého 
jsme se dostali do příběhu o Gerdě a 
Kayovi. Andersenův příběh nebyl ale tak 
úplně obyčejný, jak ho ze stejnojmenné 
pohádky známe. Byly tam přidány dvě 
postavy, Ona a On, tedy rádci Sněhové 
královny. On byl čistý, nevinný a 
dobrosrdečný, Ona byla jeho přesným 
opakem. Chtěla převzít moc a stát se 
královnou sama, o čemž byla v muzikálu i 
nádherná píseň. Pak ovšem oba omylem 
rozbili všemocné zrcadlo. Jeden zbloudilý 
střípek se zabodl Kayovi do srdce a ten se 
později, s úkolem zrcadlo složit, dostal do 
královnina paláce. Příběh samozřejmě 
skončil dobře, a tak si mohli oddychnout i 
ti nejmenší diváčci. 
Stejně jako muzikálové zpracování 

pohádky, byly i pěvecké 
výkony přímo dechberoucí a 
dokonalé. Musím říct, že i 
když spousty svých 
spolužáků znám, netušila 
jsem, jak moc dobře zpívají. 
Každý z nás si pak mohl říct: 
„V naší škole máme talent!“ 
 

Bára Lampírová, 8. ročník
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POHÁDKA 

O babičce a holčičce 

Žila jednou jedna holčička. Jmenovala se 

Verča. Neměla maminku, ani tatínka.  Měla jen 

macechu a nevlastní sestru. A macecha se 

sestrou ji neměly rády. Jednou se Verča 

ukázala mezi lidmi a macecha se sestrou se 

hodně rozzlobily a vyhodily ji z domova. Do 

lesa ji odvedly, ať tam zahyne. 

Verča byla tehdy ještě malá, chodila po lese a 

hledala je, ale nenašla. Našla chaloupku. 

Najednou jí někdo zaklepe na rameno a ona se 

zeptá: „Kdo je za mnou?“  

Na to se ozvalo: „Já, babička.“  

Verča odpověděla: „Aha.“ Verča se zeptala: „A 

můžu u tebe zůstat? Ony mě vyhnaly 

z domova a já teď nemám kde bydlet. Prosím, 

můžu, babičko?“  

Babička řekla: „Ano, můžeš tady zůstat.“  

Verča moc děkovala.  

„Pojď mi pomoct, děvenko,“ řekla babička.  

„Jmenuji se Verunka a je mi šest let,“ řekla 

Verča. „A s čím ti mám pomoct, babičko?“  

„Se dřevem. Nanos ho prosím ke kamnům do 

chaloupky,“ řekla babička.  

A tak to chodilo každý den. Verča dostala 

každý den nějaký úkol. A když jí bylo sedmnáct 

let, řekla babička: „Už se musíš vrátit do 

vesnice.“  

„Ale proč?“ řekla Verča.  

„Protože už jsi vyrostla, proto,“ řekla babička. 

 „Aha,“ řekla Verča. Sbalila si věci a rozloučila 

se s babičkou a šla a šla a šla a najednou lidi 

koukají, kdo to je. Byla to Verča.   

 

Anežka Hašková, 3. A

HUMOR 

 
Na konci školního roku 
přijde Pepíček domů a 
povídá mamince: 
„Dostal jsem samý 
pětky.“ 
„I na vysvědčení?“ 
„I na vysvědčení.“ 
„A proč jsi nepropad?“ 
„Nebyla díra.“ 
 
 
Na návštěvě: 
„Jé! Váš pokoj by klidně 
mohli dát do katalogu o 
bydlení!“ 
„Vážně? To jste mě 
potěšila!“ 
„Ano, ale do obrázku 
‚před‘!“ 
 

 

 

Jonáš Šafránek, 7. ročník
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Nakreslil Jonáš Šafránek, 7. ročník 
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Nakreslila Kateřina Bartáková, 8. ročník 


