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Vážení čtenáři,

otevíráte nové číslo školního almanachu TUŠKA. 
V letošním školním roce získala naše TUŠKA zdatnou konkurenci ve školním časopise TA-
HÁK. Vydáváme ho díky aktivním členům novinářského kroužku čtyřikrát ročně. Časopis se 
stal okamžitě velmi oblíbeným pro svou vzhledovou atraktivitu a obsahovou pestrost.
Pro nás je to příležitost pojmout další vydání školního almanachu trochu jinak. Rozhod-
li jsme se z TUŠKY vytvořit obrázkového průvodce po  letošním školním roce. Průvodce, 
který bude mluvit hlavně vizuálně – prostřednictvím obrázků a fotek. Věříme, že se stane 
připomínkou na  všechny zážitky a  pěkné chvíle strávené se spolužáky ve  školním roce 
2021/2022.

Mgr. Štěpán Kubiš 
ředitel ZŠ Tupesy
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1. třída

JAK se PRVňÁČKům Ve ŠKOle líbí?
Otázky:
Na co jste se těšili do školy?
Co se ti ve škole nejvíce líbí?
Který předmět máš nejraději a proč?

Odpovědi:
Amálka: 1. Na paní učitelku. 2. Interaktivní 
tabule. 3. Český jazyk, protože ráda čtu.
Jareček: 1. Na nic. 2. Přestávky a svačiny. 
3. Tělocvik, protože tam hráváme oblíbenou 
hru „Červení a bílí“.
Honzík b.: 1. Na počítání. 2. Interaktivní ta-
bule. 3. matematika, protože rád počítám.

martínek: 1. Že tam budu mít nové ka-
marády. 2. Hračky, se kterými si můžeme 
o  přestávkách hrát. 3. Tělocvik, protože 
tam cvičíme.
Šarlotka: 1. Že budeme chodit na výlety. 2. 
můžeme psát na tabuli. 3. Tělocvik, protože 
ráda cvičím.
Viktorek: 1. Na tělocvik. 2. O přestávce se 
můžeme dívat z okna. 3. Prvouka, protože 
tam moc nepíšeme, víc si povídáme.
Pepík: 1. Na učení. 2. Že tvoříme. 3. Anglič-
tina, protože je zábavná.
Toník: 1. Na tělocvik. 2. Jak si o přestávce 

seznam žáků 1. třídy:
Třídní učitelka: mgr. Petra Kočendová
Amálie brlovská, Jaroslav buksa, Jan bureš, martin Crla, Šarlota Gajdošíková,  
Viktor Hanák, Josef Hubíček, Antonio Jurkić, Jan Kameník, sofie Karasová, Šimon Kučík, 
Tiep le Viet, monika michalcová, Tereza Omelková, emílie szabó, marek Šácha,  
Kateřina Talandová, Jakub Vávra, ester Vavrušková, markéta Zámečníková
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hrajeme s  klukama. 3. Tělocvik, protože 
hrajeme „Na červené a bílé“.
Honzík K.: 1. Až se naučím číst. 2. Kamará-
di. 3. Tělocvik, protože cvičíme.
sofinka: 1. Na  tělocvik. 2. Interaktivní ta-
bule. 3. Hudební výchovu, protože ráda 
zpívám.
Šimonek: 1. Na  psaní, čtení a  počítání. 2. 
stavebnice ve třídě. 3. matematika, protože 
mi jde počítání příkladů.
Tomášek (Tiep): 1. Na tělocvik. 2. Tabule. 3. 
matematika, protože mě baví počítání.
monička: 1. Na učení. 2. Hrajeme si s ka-
marády. 3. Tělocvik, protože sportujeme, 
a matematika, protože ráda počítám.
Terezka: 1. Na tabuli ve třídě. 2. Jak máme 
vyzdobenou třídu. 3. Hudební výchovu, 
protože ráda zpívám.
emilka: 1. Na paní učitelku. 2. Na tabuli. 3. 
Angličtina, protože se naučíme nová slova.
mareček: 1. Na tělocvik. 2. Nevím. 3. Češti-
na, protože je celkem lehká.
Kačenka: 1. Na  celou školu, jak bude vy-
padat. 2. Interaktivní tabule. 3. Angličtina, 
protože se učíme nový jazyk a baví mě to.
Kubík: 1. Na svačiny. 2. Obědy. 3. matema-
tika, protože umím počítat.
esterka: 1. Na  paní učitelku. 2. Hračky 
o přestávkách. 3. Tělocvik, protože cvičíme.
markétka: 1. Na tabuli. 2. Učení. 3. Výtvar-
ka a  pracovní činnosti, protože ráda něco 
vyrábím.

Plníme strašidelné úkolyPohádka O veliké řepě

Drakiáda podruhé

Těšíme se na jaro

Drakiáda
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Dostali jsme Slabikáře

Výukový program „Moštování“ v Ekocentru v Hostětíně

Naše první vysvědčení

Klíč k Čtenářskému království
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2. třída

Třídní učitelka: mgr. Andrea Čagánkvá
matyáš blaha, lukáš Fabík, Josef Fiedor, Filip Hejda, monika Homolková, eliška Homolová, 
maxim Hurdes, Daniela Juríčková, Klára Kedroňová, ella Kodrlová, martina lipárová, 
Jaroslav martinák, Alice molková, Julie Anna Rizničová, Roman Šácha, lukáš Šmíd, Kryštof 
Špičák, Patrik Špičák, Věra Vaňková, sebastian Vavruška, Kryštof Veselý, Jakub Vysloužil

JÁ sKříTeK
Já jsem skřítek mirek a mé povolání je zá-
sobář. Je mi šedesát šest let a už čtyřicet 
let se starám, aby nedošlo jídlo v  lednici 
a  aby lidi zbytečně neutráceli za  nákupy. 
snažím se, aby mě neuviděli. Jediní kdo mě 
vidí, jsou psi, protože mě vždy vyčenichají. 
A jak vypadám? mám hlavu jako kouli, malý 
nos a hnědé oči. Tělo jako bramboru. No-
sím hnědé boty a  šedé kraťasy, mám rád 
modrou barvu. A jsem hodný skřítek, který 
nemá změny. A teď si majitelé koupili novou 
lednici!!! (R. Šácha) - foto 2
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Jmenuji se Pralesníček. bydlím v deštných 
pralesích. Je mi 999 let, narozeniny mám 
11. července. Na hlavě mám lopuch, mám 
kulatou hlavičku a na ní kulatá očka, pusin-
ku a nos. Jsem štíhlý. Ruce mám malinké 
a  tělíčko obrostlé mechem. Na  nožičkách 
nosím boty z lopuchu. mé povolání je uklízet 
v deštných pralesích. Ale nejraději se houpu 
na liánách nebo tahám opice za ocas. 
(s. Vavruška) 

Ahoj, jmenuji se skrytý válečník. Jo já vím, 
že je to trošku divné, ale vzhledem k tomu, 
že zachraňuji svět, tak to divné není. by-
dlím v  popelnici. Vypadám jako pes, ale 
ve skutečnosti jsem skřítek. mám super ob-
lek a super pero, které umí kreslit na zem. 
A když dupnu, tak ta kresba ožije. 
(J. martinák) 

Jsem skřítek školní a  jmenuji se Krkladna. 
Vypadám jako pěticentimetrový člověk. 
mám zelené vlasy, žlutý nos a  zkažené 
zuby, protože nemám kartáček ani pastu. 
Kdo mě spatří, ten jde pryč, ne, spíš honem 
utíká. Kontroluji, jestli si druháci pořádně 
uklidili, a když si neuklidí 5 dní po sobě, roz-
háži jim celou třídu. (V. Vaňková)

Já jsem skřítek marián. Jsem malíř a jezdím 
autem. bydlím ve  břestku a  mám 25 let. 
Nosím modré boty, bílé kalhoty a bílé nebo 
modré oblečení. mám hnědé oči a  černé 
vlasy. Zajímá mě něco nového ve světě, rád 
se dívám na teletext a na zprávy. (P. Špičák) 

Jsem skřítek obchodní. Je mi 1255 let. mám 
hlavu, která vypadá jako povidlový knedlík, 
nohy jako dlouhé buchty, ruce mám z čo-
kolády a tělo z ořechů. mám také modré oči 
a obrovské uši. Nosím modré boty, červené 
kalhoty a zelený kabát. bydlím v obchodě, 
který se jmenuje Jednota, a když lidé v ob-
chodě něco nemůžou najít, tak jim pomůžu. 
(F. Hejda) 
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Halloween

Plaveme

ZOO Lešná

Tvoříme

Plaveme

Lešná

Tvoříme

Halloween
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3. třída

Třídní učitelka: 
mgr. Hana Kočendová
Žáci: madlen bartošková, Šimon Černota, Dominik Čevelík,  Terezie Dudešková,  
elen Hrošíková, Vojtěch Hřib, max Hvožďa, Valerie Jahodíková, Aleš Juríček, lukáš 
Kedroníček, Filip Krušina, Natálie Krušinová, Andrea Novotná, Tomáš Pleva, markéta 
Prochovníková, michal Ryška, Klára simotová, monika straňáková, elena stýskalová, 
Natálie szabó, Adam Špaček, Inka Štolfová, leona Tomková, stella Vavrušková

JAK JDe ŽIVOT Ve TřeTí TříDě….?
Chodili jsme na vycházky, byli jme v moštárně, kde jsme ochutnávali jablkový mošt. měli 
jsme také barevné týdny a strašidelný den. Pouštěli jsme draky. Přibyly nám úkoly a přeji si, 
aby se k nám vrátila mika, a teď jsme začali plavání.
Autorka: Andrea Novotná

Třetí třída mi přinesla spoustu nových vědomostí, ale i spoustu zážitků. Například pouštění 
draků, zájezd do Hostětína, recitační soutěž, strašidelný den. Přibylo i učení. Hlavně se 
těším na konec roku, protože pojedeme na výlet a moc si přeji, aby se za námi vrátila mika. 
Těším se i na čtvrtou třídu, protože možná budeme mít zvířátko.
Autorka: stella Vavrušková
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můj první den v třetí třídě byl hezký zážitek, protože jsem se seznámila s novou třídou. Při-
bylo nám hodně učení. Je mi líto mojí spolužačky miky, protože tu s námi nebyla. Hodně 
jsem se toho naučila, jelikož máme hodnou paní učitelku. Jednou jsme byli v moštárně a 
moc se mi tam líbilo. Také jsme byli jednou v karanténě. Ve druhém pololetí nám začalo 
plavání, je to super. Doufám, že pojedeme na další výlet.
Autorka: elena stýskalová

Zelený den

V moštárněBruslení v Uh. Ostrohu
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Pouštění draků

Kompostovací WC Tvoříme

První školní den
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4. třída

Třídní učitelka: mgr. lucie Kedroňová
martin bachan, Jakub blaha, Tomáš bureš, Ondřej Crla, Štěpánka Černotová, Jiří Fiedor, 
michaela Fránková, Roman Hlaváč, lucie Hubíčková, Aneta Kočířová, Jan Kubíček, 
Tereza Kubíčková, Veronika lesová, laura matějíčková, martin michalec, Jáchym Riznič, 
Karolína Šiková, Antonín Šmíd, Tobiáš Vávra, monika Vodová, Vendula Zámečníková

VelKé PTAČí PřÁTelsTVí
Každý rok k nám na zahradu přilétají ptáčci, kteří u nás mají na domovním trámu hnízdo. 
Jsou to kominíčci a drozdíčci.
Drozdíci měli pokaždé čtyři vajíčka, ale minulý rok se jim povedlo vajíček pět. Když se vylíhli 
a povyrostli, nevešli se do hnízda. samice vyhodila jedno mláďátko ven na dlažbu. Vzaly 
jsme si s maminkou rukavice a daly jsme ptáčka zpět do hnízda. Ale druhý den bylo to 
chuďátko zase venku! bály jsme se, že by ho mohla večer sníst kočka, tak jsme vzaly klec 
a ptáčka do ní vložily.
Nosila jsem mu žížaly a vodu. Dala jsem mu jméno Vlastík. Pouštěla jsem ho ven a učila 
ho létat. Chvíli jsem ho pouštěla samotného na zahradu, aby ho něco naučila jeho rodina.
Když jsme viděly, že jeho bratři a sestry chtějí odletět do teplých krajin, daly jsme Vlastí-
kovi kroužek na nohu, abychom si ho zapamatovaly pro další rok. Nejhorší bylo se s ním 
rozloučit! Ani ptáčkovi se nechtělo ode mě pryč. snažily jsme se mu s maminkou pomoct, 
přehazovaly jsme Vlastíka přes plot, on se ale stále vracel dírami v plotě zpět. Přesto jsme 
se museli rozloučit. Drozdík uslyšel pískat rodinu, a tak bohužel šel. V deset hodin večer 
jsme mu zamávaly naposled.
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Doufaly jsme, že se Vlastík letos vrátí. Hned zjara jsem ptáčky netrpělivě vyhlížela. Daleko-
hledem jsem sledovala všechny drozdíky, kteří si na naši zahradu chodili vytahovat žížaly. 
Trošku jsem byla smutná, že žádný z nich nemá na nožičce náš kroužek. Až jednou ráno! 
Přímo před oknem stál ON! můj Vlastík. byla jsem moc šťastná. Opatrně jsem vyběhla ven, 
abych ho nevyplašila. Odletěl na strom, zůstal tam sedět a pozoroval mě. Zavolala jsem 
ho jménem. lekl se a odletěl. Rozběhla jsem se po zahradě a znovu jsem na něho volala. 
skoro jsem se lekla, ptáčka jsem měla najednou na rameni! myslím si, že i on měl radost. 
Znovu jsme se našli.
Na zábavu ale nebyl čas, musel si odletět opravit hnízdo.
A vše se opakovalo. Vlastík byl šikovný tatínek, který krmil všechna čtyři svá mláďátka. 
Každý den jsem sledovala, jak rostou, učí se létat.
Už vím, že brzy zase nastane čas, kdy mi všichni odletí. Nejsem z toho ale smutná, věřím, 
že se příští rok zase uvidíme.
Autorka: Veronika lesová

Aneta Kočířová

Dopravní hřiště Dopravní hřiště
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AbY Ze sVěTA NeVYmIZelA RADOsT
 
Radost. Co je to vlastně radost? Radost je příjemný pocit, když je člověku hezky, usmívá 
se a baví ho žít na světě.
Takový pocit může vyvolat v duši cokoliv. Třeba když ráno svíti sluníčko, když napadne 
sníh, když mi maminka uvaří oblíbené jídlo, když si hraju venku s kamarády, když dostanu 
ve škole jedničku nebo když se blíží prázdniny. Důvodů k radosti existuje zkrátka mnoho. 
Podle mě radost ze světa nikdy nevymizí.
Navíc na světě žijí lidé, kteří okolo sebe radost přímo šíři a rozdávají ji. Třeba moje maminka. 
skoro pořád se na nás usmívá, zpívá si, a to i přesto, že má hodně práce.
Předloni v létě jsme se sestrou Julčou dostali velkou chuť na zmrzlinu. museli bychom ten-
krát jít tři kilometry v horku až na Velehrad. byli jsme moc smutní a ptali jsme se mamky, 
proč se v naší vesnici zmrzlina nikde neprodává. Určitě by to udělalo radost dospělým, 
a hlavně nám, dětem. maminka se pousmála a zatvářila se trošku tajemně.
Za  rok jsme si u nás na dvoře otevřeli zmrzlinárnu Cyrilka. maminka tady točí výbornou 
zmrzlinu a na každého se usměje. myslím si, že naše zmrzka přináší všem nejen příjemné 
osvěžení, ale i radost! Autor: Jáchym Riznič

RADOsT
měl jsem dneska velkou radost, 
nezmrzl jsem venku na kost! 
Po škole pěkně v poklusu 
uháněl jsem do busu. 
Rychle domů ze školy 
dělat domácí úkoly. 

Foukal vítr, začal mráz 
a rýma je tu asi zas!

Už jsem doma v teplíčku 
při telce a čajíčku. 
mám radost, 
nezmrzl jsem na kost! Autor: Ondřej Crla

Správná parta
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5. třída

mOJe VYsNěNé/bUDOUCí POVOlÁNí
sofie
Jako malá jsem chtěla být zvěrolékařka, 
protože mám ráda zvířata. Chci jim pomá-
hat a starat se o ně. Chtěla bych mít vlast-
ní kliniku a  útulek. Doma bych měla snad 
milion zvířat. byla bych zaměřená na  psy, 
kočky a domácí zvířata. 

Kristián
Chci být závodníkem F1, ale chci také stu-
dovat veterinu, herectví nebo armádního 
pilota. 

Vanesa 
Jednou mě napadlo, že bych se mohla 
stát umělcem a založit si kavárnu. Chci být 
umělcem, protože mě baví kreslení. Začala 
bych tím, že bych si založila menší podnik 
ve městě, kde budou moje obrazy, které se 
tam budou prodávat. 

majda
Ve  školce jsem chtěla být zpěvačka nebo 
herečka. Dále jsem chtěla být kadeřnice, 
protože jsem si asi v pěti letech sama ostří-
hala ofinu. A teď nevím, co chci dělat, to se 
budu rozhodovat až v 9. třídě. 

5. TříDA
Třídní učitelka: mgr. lucie Chmelová
Roman bánovská, magdalena Dvouletá, Vanesa Hanáková, Tobiáš Hurdes, Vanessa 
Hvožďová, Kristián Kňourek, michal Kodrla, Aneta Kostílková, Roman Kučík, Duc le Xuan, 
michaela lipárová, lucie máčalíková, matyáš malík, Klára martináková, Jana Pochylá, 
barbora Polášková, eliška Tomaníková, mikuláš Vávra, Štěpán Vávra, sofie Vavrušková, 
Nela Vysloužilová
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michal 
Ještě nevím, co budu dělat za povolání, ale 
chtěl bych hrát profesionální fotbal. Chtěl 
bych se tomu věnovat co nejdéle. Fotbali-
sta bych chtěl být proto, že se tomu věnu-
ji a baví mě to. Je to náročná hra, ale stojí 
za to. Když jsem byl malý, tak jsem chtěl být 
policista a někdy i pilot. 

matyáš
Já jsem vždycky chtěl být astronomem, 
protože mě baví vesmír a  věci kolem něj. 
Vesmír poznávám dalekohledem sky-
watcher Dobson, který má přiblížení 1200.

Roman K. 
Já bych chtěl být buď automechanik, nebo 
fotbalista, protože mě od  4 let baví fotbal 
a hraju ho i teď. Automechanikem chci být 
proto, že mě baví něco opravovat a rozdě-
lávat. 

lucka
moje vysněné povolání je být veterinářkou. 
Jsem člověk, který je milovníkem zvířat. Už 
od malička máme hodně zvířat. specializo-
vala bych se na  domácí mazlíčky a  koně. 
Dělá mě šťastnou myšlenka na to, že můžu 
zvířeti i zachránit život. Jejich pohled na vás, 
který je plný vděku a důvěry, se neomrzí. 

Vanessa
Já jsem jako malá chtěla být zvěrolékařka, 
protože jsem měla moc ráda zvířata. Chtěla 
jsem vyšetřovat hlavně psy, kočky, králíky, 
morčata, atd. 

eliška
Když jsem byla malá, chtěla jsem být zpě-
vačkou. bavilo a  baví mě zpívat a  myslím 
si, že dělám pokroky. Chodím do sólového 
zpěvu a někdy zpívám i folklorně. Také jsem 
chtěla být kadeřnice, vždycky mě zajímaly 
účesy. 

Včelí programNávštěva knihovny

Vaření ve škole
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Tobiáš
Já bych chtěl být motosportový závodník 
Rally. Nejraději bych vystudoval střední – 
mechanika, abych byl v obraze přes motor. 

Aneta
Teď ještě nevím, čím bych chtěla být. Jako 
malá jsem chtěla být cukrářkou. Na  papír 
jsem kreslila, jak by vypadala moje cukrárna 
a co se tam bude prodávat. 

Klára
Nejsem si jistá, čím bych chtěla být, ale 
strašně mě baví počítat, rýsovat a  takové 
to logické přemýšlení. Přišla jsem na to až 
někdy před týdnem, protože jsem počítala 
příklad a začala jsem přemýšlet o povolání.

mikuláš
Já bych chtěl být asi legomaniak. Postavil 
bych třeba zlatý tank, dal bych to do katalo-
gu a peníze by mně chodily na účet.  

Jana
Jako malá jsem chtěla být zvěrolékařka, ale 
teď ještě nevím. Práce se zvířaty mě baví. 

Zjistila jsem to tak, že jsem chtěla jezdit 
na koni. Postupně jsem ho také kartáčova-
la, dávala vodu, osedlávala. 

Roman b. 
Chci být fotbalista, protože mě baví sport. 
Také chci být zápasník mmA nebo gamer, 
protože mě baví počítačové hry. 

barča
Já bych chtěla být veterinářka, protože mě 
baví práce se zvířaty a baví mě se o ně sta-
rat. Jako malá jsem chtěla být doktorka, ale 
to mě nebaví. Také jsem chtěla být proda-
vačka nebo učitelka, ale nakonec budu ve-
terinářka. 

michaela
Hrozně bych chtěla být veterinářka. mám 
ráda zvířata a chtěla bych jim pomoct. Z 9. 
třídy bych šla na gympl a potom na vysokou 
veterinární školu. Zvířata mám ráda od ma-
lička, taky že jich máme spoustu doma. Nej-
raději bych ošetřovala nějaká exotická zvířa-
ta. Také bych chtěla být dobrovolný hasič. 

5tr-05 Naše výtvory na motivy Josefa Lady.jpg
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6. třída

NÁŠ ADAPťÁK
Adaptačního pobytu na  lopeníku se zú-
častnili jen žáci 6. ročníku.
Odjížděli jsme autobusem od  naší školy 
v  pondělí ráno a  vraceli jsme se ve  stře-
du k obědu.
Na  chatu jsme dorazili i  s  paní učitelkou 
Hejdovou a  Rašticovou. Rozdělili jsme se 
do pokojů. mým spolubydlícím byl: J. sta-
ňa, D. Hlaváč, R. Kubíček.
měli jsme svůj kmen – Ohnivou legendu. 
mezi jednotlivými kmeny probíhaly soutě-

že, stavěli jsme bunkry v přírodě, každý pro 
svůj kmen. Vyprávěli jsme si o našem bydle-
ní, jak kmen vznikl, ale i o prarodičích.
Usínali jsme bez svých mobilů, aby nás ne-
rušily.
Ráno svítilo sluníčko a  my jsme vyrazili 
na  výpravu na  Velký nebo malý lopeník. 
Já jsem si vybral delší trasu, Velký lopeník. 
Při procházce jsme pozorovali stádo krav, 
a také jsme vyšli na rozhlednu.

Třídní učitelka: mgr. lenka Hejdová
Cigoš matyáš, Dudešek Jiří, Fiedorová eliška, Hlaváč Daniel, Homolka Jakub, Hrabec 
David, Hroza David, Hyrák Pavel, Kaňovská markéta, Kečkéšová Petra, Klofáčová Kateřina, 
Kostílková Alžběta, Kovaříková Klára, Křemečková Klára, Kubíček Roman, Oslzlová eva, 
Pernička Vratislav, Perničková Nikola, sedláčková Veronika, staňa Jakub, stýskal martin, 
sýkora Jakub, Šik Jakub, Šmídová lucia, Vodová michaela, Zajícová Tereza
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Závěrečný táborák

Ranní rozcvička

V přírodě Bílých Karpat

Všichni na jedné lodi

Soutěž indiánských kmenů v lukostřelbě
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Po  výpravě nás čekal táborák, opékání 
špekáčků a další hry. Večer jsme podstou-
pili stezku odvahy tmavým lesem. Unavení 
jsme šli spát a těšili jsme se na návrat domů.

Pobyt se mi líbil, protože jsem se mohl více 
poznat s novými spolužáky.
Matyáš Cigoš

NÁŠ ADAPťÁK
Celé prázdniny jsem se těšila na adapťák, 
kde se spolu všichni seznámíme a budeme 
blbnout. 
Ten den konečně nastal 13. 9. 2021.
První, co jsme viděli po  příjezdu na  chatu 
lopatu, byl překrásný výhled na louky, lesy 
a kopce pokryté travinami. Chvíli po příjez-
du jsme byli rozděleni do čtyř týmů: Oheň, 
Země, Voda a Vzduch.
během doby strávené na  adapťáku jsme 
hráli hry, vymýšleli jména kmene, do  kte-
rých jsme byli přiřazeni, pojmenovávali se 
navzájem indiánskými jmény, stavěli chýše 
z  přírodních materiálů a  spoustu dalších 

zábavných věcí. Například někteří z nás vy-
šlápli Velký lopeník a ostatní malý lopeník 
nebo zůstali těsně pod ním.
Konaly se Indiánské olympijské hry, ve kte-
rých se soutěžilo třeba střílením z plastové-
ho luku atd.
Adapťák byl velice zajímavý, ale i  poučný 
a myslím si, že splnil svůj účel.
Jsem velice vděčná paní učitelce lence 
Hejdové a  paní psycholožce lence Rašti-
cové za to, jaký krásný adapťák přichystaly 
a opravdu je obdivuji, jak to tak s námi vy-
drželi fyzicky i psychicky.
Markéta Kaňovská

Výprava na Velký Lopeník
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7. třída

1. Hrad buchlov 15×
2. Aqualand moravia 4×
3. Francie (Paříž) 4×
4. londýn 1×
5. Praha 1×
6. Hory (lyžák) 2×
7. Disneyland 1×

8. Japonsko 1×
Překvapilo nás, že zvítězilo místo, které je 
nejblíže našeho bydliště. A doufáme, že se 
nám podaří podívat i do zahraničí. 
Tímto děkujeme všem účastníkům průzkumu. 
Štěpán Ryška, Matěj Dudešek a Matouš 
Pospíchal.

Třídní učitel: mgr. michal Koubek
bachanová Julie, buroňová libuše, Důbravová Iveta, Dudešek matěj, Gabrielová Anna, 
Holásková Adéla, Horký samuel, Husek lukáš, Chramcovová Karolína, Jámbor Vojtěch, 
Juříková liliana, Kedroň Jakub, Kníž David, Kocourková barbora, Kostílková Daniela, Kroča 
Ondřej, máčalíková eva, maňková barbora, Ottová ester, Pospíchal matouš, Prachmanová 
Nela, Ryška Štěpán, snášil simon, straňák maroš, Šefránková Kristina, Ševčíková Natálie, 
Špačková Adriana, ťuhýčková Veronika, Vávrová ester, Žlebková monika

ANKeTA
Zdravíme všechny čtenáře TUŠKY. Připravili jsme si pro vás anketu/průzkum „Kam bys 
chtěl jet na školní výlet“. Odpovídali žáci 7. třídy. Podívejte se na výsledky.
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NAŠe TříDA PO COVIDOVém ObDObí
Po covidu se naše třída více sblížila. Všich-
ni si uvědomili, že výuka ve  škole je lepší 
a  zažijeme více zážitků než přes monitor. 
Začali jsme si vážit toho, že můžeme trávit 
čas spolu. Dřív jsme chtěli online výuku, ale 
teď jsme rádi za normální školní docházku. 
Ve škole si teď více rozumíme a bavíme se 
všichni společně. Je super, že už můžeme 
být se třídou.
L. Juříková, E. Vávrová 

Začal covid, všechno se kvůli pandemii za-
víralo, a tak i školy. bylo otázkou času, kdy 
se zavře i naše. A  to se taky stalo, museli 
jsme mít vyučování online. 
Odnaučili jsme se chodit do školy a celkově 
jsme zlenivěli.
Rychle jsme si odvykli od našeho běžného 
života a setkávání se s lidmi a přáteli.
během návratu do škol nám bylo jasné, že 
pohodlí našeho domova a  plná spíž jídla 
nám bude chybět. Psali jsme spoustu testů 
a dolehla na nás únava a stres. Zkusili jsme 

najít nějaká pozitiva. Ale se spolužáky jsme 
to zvládli.
Uvědomili jsme si, že kamarádi nám velmi 
chyběli a  vynahradí i  ten nejlepší čokolá-
dový dort v  lednici. Jsme rádi, že školy se 
snad již zavírat nebudou a my se budeme 
normálně stýkat s kamarády.
K. Chramcovová, V. Ťuhýčková,  
A. Holásková

Distanční byla pro některé lehčí a pro někte-
ré těžší než normální výuka. Zažili jsme dva 
roky takové výuky. Pro mnoho z nás mohla 
být distanční výuka pohodlná, mohli jsme si 
pospat, opsat testy atd...
Po distanční výuce se ve třídě cítíme trochu 
zvláštně, ale poměrně dobře. myslím, že 
ve třídě máme dobrý kolektiv, ale ve spous-
tě věcí se neshodneme. V některých před-
mětech jsme v „distančce“ trošku propadli. 
Proto musíme teď hodně dohánět učivo 
ve všech předmětech.
B. Kocourková, N. Prachmanová

Technické dílničky na SŠPHZ v Uherském Hradišti
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lYŽAřsKÝ VÝCVIK
Na lyžák jsme vyrazili do Karlova pod Pradědem. Ubytování jsme měli hned u sjezdovky, 
takže jsme si vzali lyže a mohli jsme vyrazit. lyžovali jsme ve čtyř skupinách. měli jsme 
tam spoustu dobrých sjezdovek a nejlépe se nám jezdilo na červené. Všichni začátečníci 
se zvládli naučit na lyžích. Také jsme měli slalom a karneval, který byl moc povedený. moc 
dobře nám po celý týden vařili, jako třeba buchtičky s krémem nebo kuře na paprice.
E. Ottová, A. Gabrielová, I. Důbravová
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8. třída

Třídní učitelka mgr. martina Tomaníková
Adámková Tereza, bauerová Veronika, budík Radek, Daníčková Tereza, Dvořáková 
eliška, Foltýnková eliška, Hrošíková Tereza, Hroza Tomáš, Jakubík Radim, Kadlčík Jan, 
Klofáč Ondřej, Kňourek Jan, Kočenda Richard, Kovaříková michaela, Křemečková Adéla, 
maňásek Vít, martonová Adéla, Oulehla Štěpán, Pernička Aleš, Ryška Jakub, sedláčková 
Nikol, slavíková Adéla, smětáková Pavlína, Škrabalová eliška, Špičák matěj, Švec 
Dominik, Zástavová barbora

NAŠe úsPěCHY Ve ŠKOlNím ROCe 2021/2022
Zeměpisná olympiáda:
školní kolo: Foltýnková eliška, martonová Adéla, Kočenda Richard
okresní kolo: Kočenda Richard, Foltýnková eliška

Školní kolo soutěže v angličtině: Dvořáková eliška, sedláčková Nikol

Olympiáda v českém jazyce:
školní kolo: Kočenda Richard, Kovaříková michaela
okresní kolo: Kočenda Richard

Slohová soutěž Spěchej pomalu: zvláštní ocenění Kočenda Richard

Žáci naší třídy se také zapojili do charitativní pomoci, konkrétně do sbírky zdravotnických 
potřeb a léků pro Ukrajinu.
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NAŠe TříDA
V 6. třídě k nám přišli noví spolužáci ze Zle-
chova. Ze začátku jsme sice byli rozděleni 
na původní a nové žáky, ale později jsme 
se spolu začali více kamarádit. Pomohl 
nám určitě také adapťák. možná i  vzhle-
dem k online výuce se naše vztahy ve třídě 
později trochu změnily. Někteří byli rádi, 
že se po dlouhé době vidí, někteří si přes 
karanténu naopak na  společnost odvykli. 
stále jsme rozděleni spíše na skupiny ho-
lek a  kluků, při společných akcích a akti-
vitách spolu ale dokážeme spolupracovat. 
Ve  třídě žádné velké problémy nemáme, 
jen občas si někdo nerozumí s ostatními, 
ale nakonec je vše zase v pořádku. Užívá-

me si poslední roky na škole a  těšíme se 
na polonézu, kterou se se školou rozloučí-
me pod vedením nejlepší paní učitelky.
A. Křemečková, A. Martonová

Naše třída nikdy nebyla dokonalá, už 
od  začátku jsme se nemuseli, neumě-
li jsme se dohodnout. Nastala karanténa 
a skoro rok jsme se neviděli, neměli jsme 
tedy šanci pořádně se skamarádit. Kon-
cem sedmé třídy už to bylo lepší. Až nyní 
po lyžáku jsme se více skamarádili, začali 
se více bavit, nehádáme se a pomáháme 
si navzájem.
V. Bauerová

lYŽAřsKÝ VÝCVIK 2022
V neděli 27.2.2022 jsme se sedmou třídou a školou z Osvětiman odjeli na lyžařský výcvik. 
Ubytovaní jsme byli na chatě Kazmarce v Karlově pod Pradědem. 
 První večer nám pan učitel Koubek připravil prezentaci o výstroji a výzbroji. Druhý den jsme 
hned ráno vyrazili lyžovat, měli jsme velký výběr svahů. Po obědě jsme lyžovali až do veče-
ra. V úterý večer měla paní učitelka Gabrielová prezentaci o technice oblouků. středa je den 
v polovině lyžáku, tím pádem den odpočinkový. Začátečníci se odpoledne vydali do obce 
malá morávka. Večer měl prezentaci pan Tomaník o první pomoci. Ve čtvrtek jsme zase 
celý den lyžovali a odpoledne proběhl slalom.
 Večer byl karneval, který jsme si velmi užili. Protančili a prozpívali jsme tam celý večer 
a s naší třídou jsme udělali vystoupení. V pátek jsme už lyžovali jen dopoledne. Po obědě 
jsme si naložili věci do autobusu a odjeli domů.
 Na lyžáku se nám moc líbilo a byl to nejlepší výlet z celé základní školy. Děkujeme panu 
Koubkovi, Vašíčkovi, Radkovi a  Robertovi Hřebíčkovým, panu Tomaníkovi a  učitelům 
z Osvětiman, že si pro nás připravili lyžák plný nezapomenutelných zážitků. 
N. Sedláčková, M. Kovaříková, P. Smětáková

Hned po příjezdu na chatu Terezku nás čekal výšlap na rozhlednu Klepáč, která byla ovšem 
rozbitá ale i  tak se Kuba pokoušel na ni vylézt. Večer nás čekal bowling. Druhý den nás 
čekal celodenní výšlap na Kralický sněžník. Tam jsme se všichni napili z pramene moravy, 
popovídali si z Poláky a vydali jsme se zpátky po hřebeni k tří kilometrové bobové dráze. 
Tu jsme sjeli a vydali se zpátky na chatu. Třetí den nás čekala jen exkurze dělostřelecké 
tvrze Hůrka, kde se naštěstí nikdo neztratil. Po prohlídce jsme už jeli autobusem, kterému 
ze stropu kapala voda, na vlakové nádraží. 
R. Kočenda, A. Pernička, M. Špičák
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Turistický kurz Dolní Morava

Lyžařský výcvik
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TříDNí VZKAZY
Víťovi – Obdivuji tvé logické myšlení, kterým 
překvapuješ  hlavně při skládání Rubikovy 
kostky. Jsi také nekonfliktní a  dokážeš se 
přátelit se všemi. Adéla K.

Aleši – Jsi docela vtipný a  zábavný kluk. 
Jezdíš dobře na koloběžce. barbora 

Richard je neskutečně přátelský a velmi si 
ho jako kamaráda vážím, je velmi chytrý 
člověk a  vždy mi poradí, pokud něco ne-
chápu. Krásně fotí a dokáže potěšit čímko-
liv a vždy je s ním neskutečná zábava. Díky, 
Richarde. Ondřej

Domča je moc milý a hodný. můžu mu vě-
řit a vždy se na něj spolehnout. Umí krásně 
kreslit a pracovat se dřevem. Věřím a dou-
fám, že se budeme bavit i po ukončení 9. 
ročníku. michaela
matěj je kamarád na pohodu, když potřebuji 
pomoc, vždy pomůže. Někdy je náladový, 
ale když jedeme se školou na nějaký výlet, 
je s ním vždy legrace. Nikola
elišce D. – Obdivuju tě za to, že jsi, jaká si 
a nebojíš se ničeho. Upřímně, to sebevědo-
mí, co mám teď, jsi mi dala ty. Adéla m.
Honzovi Kň. – Dokážeš mě rozesmát svými 
šaškárnami. Jsi dobrý kluk, který je se vše-
mi zadobře. eliška F.
Obdivuji Radima, že umí jezdit a  skákat 
na koloběžce a hrát basketbal. se vším po-
může a poradí. eliška Š. 

Na Ondrovi mám ráda, že každému doká-
že pomoct a  je s  ním sranda. Taky hezky 
fotí a  hraje dobře ping-pong (stolní tenis). 
Tereza H.
Pavlíně – Je to hodná a ochotná spolužač-
ka. Vždy něco hezkého nakreslí. Dominik

Ahoj Honzo Kadlčíku, oceňuji tvoji lásku 
k zvířatům a taky si velmi nadaný hasič. Ra-
dim

Na Verči se mi líbí, že je milá, laskavá, vtip-

ná, spravedlivá, umí si ze sebe udělat sran-
du, vždy pomůže a umí člověku naslouchat. 
Člověk se s ní nikdy nenudí. Tereza D.

Tereze A. – Je milá kamarádka, která vždy 
poradí a  umí hezky kreslit. Někdy strašně 
málo komunikuje, ale i přesto je fajn. Tomáš

Radku, jsi velmi chytrý a inteligentní člověk. 
I když nás tou svou chytrostí unavuješ. Rád 
pomůžeš, když je třeba. Veronika
 
Štěpáne, jsi velmi zábavný člověk, hlavně 
v němčině, kdy mě vždy rozesměješ svými 
hláškami. Jan Kad.

Áďa Křemečková je hodná, milá a přátelská, 
vždy je všem ochotná pomoci. Jsem ráda, 
že spolu vycházíme. mrzí mě, že s námi ne-
byla na Dolní moravě a lyžařském výcviku. 
Pavlína

Nikol – Je velmi vtipná, vždycky mi vykouzlí 
úsměv na tváři. I když se někdy neshodne-
me, vždycky se usmíříme. Adéla s.

elišce Š. – Jelikož se s  ní často nebavím, 
nemám na  ni žádný silný názor. Přijde mi 
však jako fajn člověk. Tereza A.
milá báro, jsi mi sympatická, skvěle tančíš 
a moc obdivuji tvé hraní na piano, jde ti to 
skvěle.
Jakub

s Áďou martonovou jsme menší kamarádi, 
takže něco o ní vím, například mi přijde cel-
kem milá, vtipná a přátelská. Jsem rád, že 
jsme kamarádi a že spolu vycházíme a ne-
hádáme se.
Jan Kň.

Tomovi – Vždy mě svými zábavnými kousky 
dokážeš pobavit a  rozveselit, jsem rád, že 
můžu mít takového kamaráda, jako jsi ty. 
matěj
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Tereze H. – Jsi dobrá kamarádka, máš za-
jímavé koníčky a  dá se s  tebou v  pohodě 
spolupracovat. Víťa

michaela je chytrá žákyně naší třídy. Urči-
tě umí hrát skvěle volejbal a umí rozesmát. 
Ríša

Adéla slavíková je chytrá v angličtině, něm-
čině a  dalších školních předmětech. Pak 
ještě jí jde práce ve dvojicích a větších sku-
pinách. Štěpán

Ahoj Terezo Daníčková, přeji ti hodně štěstí 
a ať děláš v budoucnu to, co tě baví. Umíš 
být vtipná a dokážeš se zachovat rozumně, 
když je třeba. Toto je ode mne vše, ať se ti 
daří. Radek

Jakube, se mi na tobě ,že jsi vtipný, dá se 
s tebou domluvit, když je potřeba. eliška D.

eliška Foltýnková – je milá a ochotná spo-
lužačka, umí pěkně kreslit a starat se o psi. 
Aleš

Vánoce v 8. třídě

Nakreslila Pavlína SmětákováNakeslila Tereza Adámková
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9. třída

CO bUDe DÁl?
(deváťáci píší o svých nejbližších studijních a pracovních plánech)

Ráda bych se dostala na střední průmyslo-
vou školu do Otrokovic na obor aplikovaná 
chemie. moje představa budoucí práce je 
práce v  laboratoři. Nejvíc mě zajímá obor 
farmacie. Druhou volbou je gymnázium 
ve starém městě a následně vysoká škola 
s chemickým zaměřením.
Natali Bartošíková

Po ukončení základní školy bych chtěla stu-
dovat na střední škole se sociálním zamě-
řením.
Tato škola mě připraví na  to,že můžu pra-
covat s dětmi,handicapovanými či seniory. 
Tereza Budačová

Plánuji jít studovat buď do brna na obor in-
formačních technologií nebo do  strážnice 
na obor oděvnictví.
Eliška Čevelová

Tř. učitelka: mgr. Ivana Kocourková
bartošíková Natali , budačová Tereza, Čevelová eliška, Daníčková eliška, Dohodil michal, 
Dudešková magdaléna, Dvouletá michaela, Filípek Adam, Filípek Tomáš, Jahodík Daniel, 
Kaňovská Kateřina, Krajčová michaela, lapčík Jan, melzer Filip, mikula Filip, mikulová 
Natálie, Nožičková Victorie, Ott Viktor, Pietrosch Vojtěch, Pochylá Veronika, Raisigl Jan, 
Rybenský Tomáš, smetanová simona, Štulírová Denisa
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Po  dlouhém přemýšlení jsem si vybrala 
studijní obor laboratorní asistentka v brně. 
Jestli jsem zvolila dobře, to se uvidí v bu-
doucnu.
Eliška Daníčková

Po  ukončení základní školy se chystám 
na  učební obor mechanik instalatérských 
a elektrotechnických zařízení v Otrokovicích.
Michal Dohodil

Po  základní škole bych chtěla studovat 
střední zdravotnickou školu nebo Taufero-
vu střední odbornou školu veterinární v Kro-
měříži. Chtěla bych pomáhat lidem nebo 
zvířatům.
Magdalena Dudešková

Jako první střední školu jsem si vybrala 
obor hotelnictví a cestovní ruch na sŠPHZ. 
Druhá škola mě zaujala ve  starém městě, 
obor ekonomika a podnikání, se zaměřením 
na sportovní management.
Michaela Dvouletá

Po  ukončení základní školy se hlásím 
do starého města na učební obor autome-
chanik.
Adam Filípek

Hlásím se na učební obor truhlář, případně 
automechanik ve starém městě.
Tomáš Filípek

Po  ukončení základní školy bych se chtěl 
vyučit obráběčem kovů ve  zbrojovce 
v Uherském brodě. 
Daniel Jahodík

Školy, na  které se budu hlásit, jsou Gym-
názium Uherské Hradiště a  stojanovo 
gymnázium Velehrad. Ještě nevím, co chci 
v  budoucnu dělat za  povolání, ale určitě 
chci jít na vysokou školu, a proto se hlásím 
na gymnázium.
Kateřina Kaňovská
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V dalším školním roce začnu studovat na Um-
PRUm v Uherském Hradišti, obor obuv. 
Michaela Krajčová

Po  základní škole bych chtěl studovat 
na  sŠPHZ v  Uherském Hradišti nebo 
se vyučit v  oboru mechanik - seřizovač 
ve starém městě.
Jan Lapčík

Chci se vyučit v oboru obráběč kovů – ob-
sluha CNC strojů v Uherském brodě nebo 
v truhlářem ve starém městě.
Filip Melzer

Zvolil jsem si učební obor automechanik 
a truhlář.
Filip Mikula

Vybrala jsem si střední školu služeb v Uh. 
Hradišti, obor kosmetička nebo kadeřnice.
Natálie Mikulová

Chystám se na střední uměleckoprůmyslo-
vou školu v Uherském Hradišti – obor umě-
lecké zpracování keramiky a porcelánu. 
Victorie Nožičková

Vybral jsem si sŠPHZ – obor strojírenství 
a  v  Uherském brodě učební obor puškař. 
Ohledně mého budoucího povolání si za-
tím nejsem moc jistý, ale snažím se vybrat 
takovou střední školu, po  které bych se 

dobře uplatnil.
Viktor Ott

Hlásím se na  sŠPHZ – obor strojírenství, 
druhý obor jsem si zvolil na sOŠ ve starém 
městě – stavebnictví.
Vojtěch Pietrosch

Po  základní škole bych ráda studovala 
na  sŠPHZ – obor praktická sestra. mým 
snem je pečovat o malé děti, proto bych se 
chtěla stát dětskou sestrou.
Veronika Pochylá

Vybral jsem si učební obor automechanik 
– budoucnu bych chtěl jezdit s  kamionem 
nebo provozovat autodílnu.
Jan Raisigl

Hlásím se na Obchodní akademii Uherské 
Hradiště, v budoucnu chtěl bych pracovat 
jako účetní.
Tomáš Rybenský

Chystám se na Obchodní akademii Uherské 
Hradiště nebo na  střední odbornou školu 
v luhačovicích.
Simona Smetanová

Hlásím se na  střední průmyslovou školu 
a  obchodní akademii v  Uherském brodě 
a na stojanovo gymnázium Velehrad. 
Denisa Štulírová
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