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Úvodní sloupek 

Milí čtenáři, 

právě jste otevřeli šesté číslo 

časopisu Přemysl. Máme červen 

a do konce školního roku zbývá 

už jen pár dní. Těšíte se na 

prázdniny? Věřím, že určitě 

ano, a rozhodně nejste sami... 

Někteří z vás poletí k moři, jiní 

stráví prázdniny u babiček 

a dědečků nebo pojedou na letní 

tábor. Na tábor ale nemusí 

jezdit jen děti. O jednom 

takovém táboře se dočtete 

v rubrice Těšíme se na 

prázdniny. Také se dozvíte, jak 

dopadla jarní literární soutěž, 

a můžete si přečíst vítězné 

básně našich žáků. Školní rok je 

téměř za námi. V září se 

můžeme těšit na nové prvňáčky, 

ale zároveň se musíme rozloučit 

se současnou devátou třídou... 

vzpomínky však zůstanou. 

       Mgr. Nela Pirochtová 
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S koncem školního roku příchází i letní období. Teploty stoupají k tropickým třicítkám. Koupaliště se rychle 

plní. Bez studené zmrzliny si mnozí z nás nedovedou představit svůj den. Málokdo v tomto počasí zůstává 

o víkendech doma a raději vyráží na výlety do přírody. 

Než ale definitivně opustíme jarní období, čeká nás ještě vyhlášení jarní literární soutěže. Do redakce 

časopisu nám přisly pouze dvě soutěžní básně. Obě se nám velice líbily, proto jsme se rozhodli, že obě 

odměníme prvním místem. Gratulujeme tímto Barboře Kmetíkové a Natálii Moravcové. Řád zlatého 

Přemysla a ceny za první místo budou vítězkám předány v posledním týdnu školního roku. Na následující 

straně si obě soutěžní básničky můžete přečíst. 

Další soutěž bude vyhlášena na začátku příštího školního roku. 

Mgr. Nela Pirochtová 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
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VELIKONOČNÍ 

 

Po louce běží zajíček, 

nese hezký košíček. 

Běží, běží k silnici, 

v košíku má kraslici. 

Řidič v autě kolem jede, 

zastaví u zajíčka, že ho sveze. 

 

Zajíček se ostýchá velice, 

bojí se o svoje kraslice. 

Pane řidiči, jste moc hodný, 

ale já nejsem spolujezdec vhodný. 

Uši mám veliké a vy auto malinké. 

 

 

Řidič na zajíčka zamával, 

pozor si nedával, 

a málem do garáže naboural. 

To by se mi kraslice rozbily, 

oddechl si zajíček rozmilý. 

 

Sluníčko na jaře pěkně svítí, 

u silnice roste kvítí. 

Než zajíček domů doběhl, 

pacičkou si kytku utrhl. 

Doma se přivítal s maminkou, 

a dostal pusinku velikou. 

 

Natálie Moravcová, 5. A 

 

JARNÍ VÝLET 

 

Začalo jaro, 

kytka volá halo, 

kolo, auto, pojďte ven, 

i vy řidiči, 

ať to rozjedem. 

 

Když pojedeme kolem louky, 

najdeme tam velké brouky. 

 

Silnice rychle běží, 

spolujezdce najdeš stěží. 

 

POZOR, při návratu z výletu, 

nenabourej garáž ani pratetu. 

 

 

 

Barbora Kmetíková, 5.A

SOUTĚŽ 
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Prázdniny se nezadržitelně blíží, ale blíží se i naše nové začátky na středních školách, tudíž noví kamarádi. 

Ti staří ze ,,základky” zůstanou navždy v našich srdcích jako krásné vzpomínky. Prožili jsme toho spolu 

opravdu mnoho. Od nástupu do 1. třídy, kde nás učily paní učitelky Eliška Krejčová a paní učitelka Iveta 

Mervartová, přes paní učitelku Trundovou, až po spojení našich tříd v jeden celek, kdy jsme si nemohli přát 

nic lepšího než naši skvělou paní učitelku Pokorovou, která za námi vždy stála. Na všechny naše zážitky si 

snad ani nevzpomenu, tolik jich je.  

 

Mnozí nás potkáváte na chodbě a asi si říkáte: ,,Jéé, já už se těším do devítky." Upřímně, taky jsem si to 

říkala, ale pletla jsem se. Teď bych se nejraději vrátila zpátky do osmičky a byla ještě rok v naší škole. 

Někdy je to těžší, než se zdá - učit se ve škole, abyste měli co nejlepší známky a přitom se ještě připravovat 

na přijímačky. Od května máte sice větší pohodu, ale to už přichází to období, kdy si uvědomíte, že to končí. 

Že vám zbývá poslední měsíc na chodbách naší školy. Poslední dny s vašimi spolužáky. Je to na jednu 

stranu smutné, ale vzpomínky zůstanou!!! Užili jsme si společných 9 let, zažili jsme různé učitele, prožili 

jsme krásné společné chvíle na školních akcích, máme spoustu zážitků, na které nezapomeneme. Za pár dní 

se budeme loučit a předávat si naše poslední vysvědčení. Nadcházejícím deváťákům přejeme hodně stěstí 

a pevné nervy na příští září. Věrte nám, budete to potřebovat, ale hlavně si to užijte!!! 

Hana Pálková, 9. třída 

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU 
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ROZHOVOR S PANEM UČITELEM VRÁBELEM 

Co se Vám na naší škole líbí? 

Je to hezká stavba. Je tu dobrá atmosféra = 

příjemní žáci a učitelé. 

Jaké učíte předměty a jaký Vás nejvíce baví? 

Učím přírodopis a informatiku. Nejvíc mě baví 

přírodopis. Bavila by mě také 

rodinná výchova a moc rád bych 

učil tělocvik. 

Máte nějakou svoji třídu? 

Ne, rád bych, ale nemůžu, protože 

na to nemám čas. (pozn. redakce – 

pan učitel má na starosti správu školních 

počítačů a systému) 

Co Vás baví nejvíce 

v přírodopisu? 

Mě nejvíc baví lidské tělo 

a zvířata. 

Máte nějakou oblíbenou třídu? 

Jakou? 

Ano, 6. ročník. 

Učíte jenom na druhém stupni? 

Ne, učím také na 1. stupni - např. 

informatiku. 

Který učitel/ka je Vám 

nejbližší? 

Paní učitelky Slezáková, 

Mrázová.                          

Jak dlouho učíte na naší škole? 

Na této škole učím 11 let. 

A jak dlouho byste ještě chtěl učit? 

Jak dlouho vydržím. 

Chtěl jste být od malička učitelem? 

Ne, chtěl jsem být kosmonaut. 

Máte rád suplovací 

hodiny? 

Ano, můžu si zkusit 

nové věci, baví mě to. 

Jaké máte nejradši 

zvíře? 

Mám rád kočkovité 

šelmy, delfíny a psy. 

Máte nějakou 

oblíbenou rostlinu? 

Moje oblíbená rostlina 

je Růže z Jericha 

a orchideje. 

Co v přírodopisu 

nejradši pozorujete? 

Proč? 

Hrozně rád pozoruji 

živočichy pod vodou, 

moc rád se potápím. 

 

 

 

Lucie Havránková, 6. A 

ROZHOVORY S UČITELI 
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Malujeme pro „KONTO BARIÉRY“ 

 

Již podruhé se děti z mateřské školy účastnily soutěže „Malujeme pro Konto Bariéry“. 

Téma bylo těžké. 

Jaro: papír – PŮVOD, VZNIK A  RECYKLACE 

Toto téma zahrnuje vše, co s papírem, jeho výrobou a používáním souvisí: 

 - stromy a jejich život, stavba stromu, povrch kmene, letokruhy… 

 - voda (zdroj života stromů, důležitá surovina při výrobě papíru) 

 - různé druhy papíru, struktura papíru a papír pod mikroskopem aj. 

„Mrkněte“, jak si s tím děti poradily…“očima dítěte“… 

Papír 2016/2017 - galerie oceněných prací: 

 

ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY 
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Humorný příběh o jarních prázdninách nám zaslal Jakub Hrazdíra ze 7.B. 

 

Nazdar, to jsu zase já, Lózik. O každých jarních prázdninách asi většina z vás jezdí na hory. Bohužel my na 

to nemáme peníze... Asi vás tedy bude zajímat, jak jsem jarňáky prožil já. 

S Mafušou jsme přespávali u babičky Melisy (Lózové tchýně). Lóza spával sám u své popelnice. Když jsem 

se dozvěděl, že budou jarní prázdniny, tak jsem se s Lózou domluvil, že bysme mohli jít objevovat přírodu. 

Zabalil jsem si věci, oblékl jsem se a šel k Lózově popelnici. Došel jsem tam, ale Lóza ještě spal... Tak jsem 

přemýšlel, jak ho probudit a napadlo mě, že si dojdu pro budík a zazvoním s ním. ,,Snad to Lózu probudí.“ 

Nastavil jsem budík a schoval se za roh. Budík se rozezvonil, Lóza se lekl a hodil budíkem o zem. ,,Lóziku, 

co to má znamenat?!“ zařval Lóza. ,,Promiň, ale slíbil jsi mi výlet do přírody.“ Lóza přiznal svou chybu 

a řekl: ,,Lóziku, tak promiň, už mi paměť moc neslóží.“ ,,Nevadí Lózo, tak jdeme.“ 

Lóza se po chvíli vzpamatoval a vyrazili jsme na výlet do jeskyně a na zříceninu hradu Kukuř. Cesta na 

zříceninu byla strmá jak Lózovy záda. Vyšplhali jsem se a porozhlédli po krajině a viděli celou vesnici. Vítr 

Lózovi naneštěstí sfoukl jeho klobouk z hlavy a ten spadl dolů. ,,Néééééé, můj klobók?!“ zařval nešťastně 

Lóza. Sešli jsme dolů, abysme se porozhlédli po Lózově klobouku. Nikde nebyl, až jsem si všiml něčeho 

v jeskyni pod zříceninou. ,,Lózo, jdem do jeskyně, asi tam je tvůj klobók!“ řekl jsem nadšeně. ,,Snad to bude 

on, jen pozor na krápníky, což só takový ty tyčky ze stropu. Hlavně Lóziku nedělé moc prudké pohyby, 

máme tu společnost. Netopýry.“ 

,,Jo..., co to je?!“ zalekl jsem se a vyděsil tamní netopýry, kteří se na mě a Lózu rozletěli. Vyběhli jsme jak 

gepardi z jeskyně a rozeběhli se do polí. Kolem šla zase babička Melisa na procházce, držela v ruce Lózův 

klobók a šla k němu. Slyšel jsem jen Melisu jak říká: ,,Lózo, to si ze mě děláš fakt už srandu. Jdu si jen tak 

kolem a najednou na mě odněkud spadne ten tvůj zpropadený klobouk.“ Lóza si povzdechl a šli jsme. Konec 

výpravy. Aspoň prozatím... Z toho také plyne poučení, abyste nevěřili všemu, co se na první pohled vydává 

za to, co hledáte. Tak čus, lóčí se Lózik! 

O LÓZIKOVI 
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      Ahoj Přemysláci, 

jmenuji se Verča Ježková a ještě minulý rok jsem s vámi seděla v lavicích. 

V dubnu jsem ale úspěšně absolvovala přijímací zkoušky na gympl. Dostala 

jsem se na Gymnázium ve Šlapanicích. Jestli je to dobrá volba? Těžko říct. 

V něčem určitě ano, ale v něčem spíše ne. Od gymplu jsem čekala, že to 

bude těžší, ale buď jsem nějak moc chytrá, anebo to prostě těžší není. Kdo 

ví? 

Na základku vzpomínám moc ráda. Za těch 5 let jsem stihla poznat spoustu 

super lidí. Nejhezčí zážitek tady asi jmenovat nebudu, protože všechny jsou ty 

nejhezčí. Konec konců on si člověk rád zavzpomíná i na ty, které tenkrát 

nepotěšily.  

Nakonec bych moc chtěla poděkovat jak všem mým spolužákům, tak 

učitelům, kteří mi zajistili nejhezčí vzpomínky na základku.  

Nezapomeňte si školu i trochu užívat, protože si myslím, že vás lepší nepotká. 

          Verča Ježková 

VZKAZY OD BÝVALÝCH SPOLUŽÁKŮ 
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VZKAZY OD BÝVALÝCH SPOLUŽÁKŮ 

  

     Milí školáci, paní učitelky a páni učitelé, 

nevím, jestli si mě pamatujete, ale někteří z vás mě nejspíš znají, jelikož jsem 5 let 

navštěvoval vaši školu. 

Nyní studuji prvním rokem šlapanické gymnázium. Gymnázium je menší než 

Přemyslák, ale mě to vůbec nevadí. Je trochu těžší než základní škola, ale myslím, 

že se mi celkem daří a zatím všechno zvládám.  

Občas se mi stýská po mé staré třídě a učitelích - obzvlášť po paní učitelce 

Pirochtové, i když mám ve třídě skvělou partu lidí. 

Pořád sportuji a letos jedu na LODM. Tak doufám, že mi budete fandit ! :D 

                                      Ondřej Strapáč 
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PŘÍBĚH Z TÁBORA 

 

Nastal čas prázdnin a společně s kamarádkou Verčou jsme jely na tábor. Dostaly jsme klíče od chatky 

a vybalily si věci. Chýlilo se k večeru. Šly jsme opékat špekáčky. S Verčou jsme byly velmi ospalé, tak jsme 

si šly lehnout. Byla půlnoc a my ne a ne usnout. Měly jsme rozsvícenou lampičku, najednou se lampička 

sama zhasla. S Verčou jsme se obě lekly. Ale po chvilce se světlo samo rozsvítilo. Moc nás to nevyděsilo, 

protože tady u lesa občas zlobí elektřina. Chvíli jsme si povídaly a potom obě usnuly. Druhý den večer nám 

u táboráku pan správce povídal, že před rokem se v lese v těsné blízkosti tábora ztratila jedenáctiletá dívka. 

Šla se projít o úplňku k rybníku a už se nikdy nevrátila domů. Celá vesnice ji hledala, ale nenašla. Říká se, 

že se dívka v rybníku utopila, ale nikdy její tělo nenašli. Prý je o úplňku slyšet její hlas a smích z lesa. 

Správce nám také řekl, že se říká, že dívku může věznit neznámá bytost z rybníka. A že ji může vysvobodit 

ten, kdo vejde o úplňku do lesa a ten, kdo jí podá měsíční kámen, ten ji může vysvobodit. Když jsme uhasily 

oheň a šly do chatky, připadal nám příběh spíše jako pohádka. Ale i tak jsme si říkaly, že by nebylo špatné 

dívku potkat a vysvobodit, na prstě se mi totiž třpytil prsten s měsíčním kamenem. Úplněk má být zítra. 

Ráno na nástupu nám vedoucí tábora řekl, že večer bude stezka odvahy. Půjde se přes les kolem rybníka 

a zpět do tábora. Statečné děti můžou jít samy. A kdo se bojí, tak s kamarádem. Říkaly jsme si, že bude 

bezpečnější, když s Verčou půjdeme spolu. Když jsme vstoupily do lesa, trasa cesty byla označená svítícími 

proužky. Asi po deseti metrech naší chůze jsme uslyšely hlasy, které říkaly: „Pojďte dál.“ Nikoho jsme 

neviděly, tak jsme si říkaly, že nás straší instruktoři. Nakonec jsme šly po hlase dívky. Strašně jsme se 

s Verčou bály. Tak jsem položila prsten na zem a utekly jsme. Ráno jsme si zapnuly telku a říkali tam, že se 

domů vrátila dívka z blízké vesnice. 

 

Natálie Moravcová, 5. A 

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY 
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Paní Evu Douškovou všichni znají jako účetní naší školy. Se začátkem prázdnin se z ní však stává i oblíbená 

táborová vedoucí. Jak se k tomu dostala a co se jí na této práci líbí? Nejen to se dozvíte v následujícím 

rozhovoru. 

 

Jak jsi přišla na myšlenku vést tábor? Jak ses k tomu dostala? 

Od malička jsem ráda spala ve spacáku ve stanu, vařila v kotlíku a jedla z ešusu, bála se v noci na hlídce. 

Když jsem byla malá, ještě jsme si netroufli na hlídku nejít, nebo usnout. No a zná někdo lepší jídlo než 

špekáček na ohni, jasné že na užitkovém. Protože úplně nejlepší ze všeho je slavnostní oheň zapalovaný ve 

jménu čehokoli, hlavně kamarádů a přírody. Jezdila jsem jako jiskra, jako pionýrka a teď jako členka spolku, 

který se věnuje volnočasovým aktivitám dětí. V průběhu času se organizace různě přejmenovávaly 

a přepisovaly pravidla a stanovy. Ale hlavní bylo to, že to pořád zůstávaly party lidí, které věnovaly svůj 

volný čas, dovolenou, energii i peníze pro to, aby si mohly na prázdniny postavit tábor, pak si ho užít a pak 

zase uklidit celou louku a zazimovat. Takže nejde 

jenom o čas na táboře, ale i před ním a po něm. Ale 

stavěčky a bouračky jsou taky takový veliký 

prázdninový folklór. 

A před třemi lety moje dospělá dcera řekla: „Jela 

bych na tábor, ale ne jako vedoucí...“ No a pro své 

dítě člověk udělá cokoli. V té době byla již vdaná 

a měla dvě děti. Takže jsem jako babička zkusila 

udělat tábor pro mrňata a letos jedeme už po čtvrté. 

Jak dlouho se tomu věnuješ? 

No vlastně od gymnázia jsem nepřestala, takže asi tak 

35 let, co jsem přestala jezdit jako dítě a vystřídala 

všechny táborové funkce – kuchyň, hospodář, 

vedoucí,  hlavní vedoucí,  programový vedoucí. 

V posledních letech i na velký tábor se mnou jezdí 

vnoučátka, tam ale bez rodičů, takže máme takovou 

rodinnou dovolenou v lese. 

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY 
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Co Tě na tom nejvíce baví? 

Všechno. Nejvíc ale vděk 

a radost dětí, které jsou ochotné 

opustit město a trávit čas bez 

internetu, elektřiny a dalších 

nezbytných věcí naší doby. Je 

pravda, že když jsou teď power 

banky, už jsme zase všichni on-

line. Někdy mě ale zamrzí, když 

děti, které od první třídy jezdí 

každý rok na tábor, mě pak ve 

škole v devítce přestávají znát. 

Ale doufám, že z toho vyrostou. 

Pro jak staré děti a kde tábory pořádáte? 

Já vlastně vedu tábory dva, jeden pro školní děti, kde dělám programovou vedoucí, to je tzv. Velký tábor 

a pak Malý tábor – Miminkovský – tábor pro rodiče a děti. Nejezdí tam jenom rodiče, ale i babičky a tety. 

Co plánujete tyto prázdniny? 

Tyto prázdniny čarujeme v Bradavicích, prostě HP na Krkatce, 

bude všechno - Hedvika v kleci (tu ještě musím uplést z papírových 

ruliček – klec, sovu už mám plyšovou), nástupiště 9 ¾, bradavický 

expres,  vrba mlátička, létací auto, Prašivka, mandragory 

v kořenáčích, famfrpál, trol atd, atd. 

Velký tábor máme slavný příběh od Daniela Defoe. Protože 

program většinou tutláme, uhodnou jenom sečtělí. Ale program 

bude stejný jak v pondělí, tak v pátek. A protože jezdí i žáci 

z Přemysláku, dost už indicií. 

 

 

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY 
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Užívala sis tábory více jako dítě, nebo jako vedoucí ? 

Jako vedoucí - později večerka a ráno jdu na rozcvičku jenom, když 

se mi chce. A na puťák už jezdím autem, stáří má i své kladné stránky. 

Jak nejraději relaxuješ? Jak trávíš volný čas? Co Tě baví? 

Relax je pobyt v lese, rybník, táborák, kytara, foukací harmonika, 

táborová trika a šedesát cizích (teda mých) dětí. 

Baví mě ruční práce, textilní techniky, drátkování, ubrouskování, 

pletení z papíru i pedigu, malování čehokoli na cokoli a to se v létě 

pořádně vyblbnu, protože během roku nemám moc čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nela Pirochtová 
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Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří spolupracovali na šestém díle časopisu. Ráda bych připomněla, 

že přispívat do Přemysla může kdokoliv z vás. Protože především vaše příspěvky dělají Přemysla 

Přemyslem! Svoje obrázky, rozhovory, články nebo zajímavosti můžete nosit paní učitelce Mráčkové, nebo 

zasílat na email mně (pirochtova@zspremyslovo.cz). Své práce můžete předávat i třídnímu učiteli, od 

kterého si je vyzvednu. 

 

Abyste si mohli časopis přečíst i doma, vrátit se později k některým článkům nebo si ho mohli přečíst i vaši 

rodiče, má časopis i svou novou internetovou podobu, která je zveřejněna na stránkách školy. 

 

Sedmé číslo můžete čekat v polovině listopadu 2017. Dozvíte se v něm, co se děje ve škole během prázdnin, 

když se po vysvědčení za žáky zavřou naposledy dveře. Můžete se také těšit na stávající i nové rubriky 

a zajímavou soutěž. 

 

Všem přeji krásné prázdniny a pohodové léto! 

 

Mgr. Nela Pirochtová 

 

ZÁVĚREM 


