
 

 

……………………………….FINANČNÍ MATEMATIKA V PRAXI………………………………… 
V rámci běžné výuky na téma finanční matematiky narazíme, ale není pro žáky vždy 

zajímavé. Například při probírání procent jsme se zabývali úroky, řekli jsme si mnoho nových 
informací, ale určitě ne všechny podstatné. Proto se u nás ve škole 4. listopadu 2021 uskutečnil 
projektový den ve spolupráci s odborníkem z praxe. Žáci 8. třídy měli možnost poslouchat a 
následně diskutovat mnoho nových informací zaměřených na tuto problematiku a témata 
vztahující se k financím. Po prezentacích byl také prostor pro jejich otázky. Cílem přednášek 
bylo doplnění informací a získání alespoň základního přehledu z finanční problematiky.  
Den začínala přednáška – diskuse, na téma základních pojmů finanční gramotnosti a jejich 
objasnění, aby bylo dětem naprosto jasné, co si pod jednotlivými pojmy představit, a co tam 
například patří (jednalo se o pojmy jako např. peníze, rozpočet, příjmy, výdaje – povinné, 

nutné, zbytné – princip rozložení financí dle pravidla 70 : 20 : 10, banka – věřitel, klient – 
dlužník, úrok, půjčka, karta kreditní a debetní – rozdíl mezi nimi, kontokorent…). V další části 
se žáci dozvěděli, jaké máme finanční instituce a jakou funkci plní ČNB. Rovněž získali 

informace o existenci zákonů na ochranu spotřebitele, o registrech dlužníků – bankovních i 
nebankovních, o typech úvěrových produktů a také o možnosti pojištění klienta proti různým 
rizikům.  

V poslední části dne se žáci rozdělili do skupin a formou vzájemné soutěže 
vypracovávali zadané úkoly a otázky z problematiky, kterou během dne řešili. Cílem 
praktických úkolů bylo ukázat na příkladech ze života využití nových pojmů a získaných 
vědomostí. Za plnění jednotlivých úkolů byly třem nejlepším skupinám přidělovány body, 
jejich finální vyvršení v závěru vedlo k ocenění nejlepších účastníků. 

Hodnocení celého dopoledne ze strany žáků bylo velmi pozitivní, naplněno nadšením 

a spokojeností. Přednášky se jim líbily natolik, že se jim po skončení ani nechtělo do výuky. 
        Mgr. Jana Podešvová 

  



 

 

………………………………………EXKURZE NA HVĚZDÁRNU……………………………………… 
Tematicky zaměřená exkurze doplňující učivo přírodovědy 

rozšířila vědomosti klukům i holkám z 5. tříd. Zaměstnanci 
hvězdárny ve Vsetíně nám představili plastické modely planet, které 
sami vyrobili. Následně jsme prozkoumali meteorologickou budku 
a aktuální přístroje k měření počasí. Zaujalo nás téma čistoty ovzduší 
ve Vsetíně a filtry na měření znečištění vzduchu. Nejvíce se děti 
těšily do kopule – pozorovatelny, kde jsme dalekohledem mohli 
zahlédnout koroptev na věži Vsetínského zámku. Zamlžené počasí 
nám víc neumožnilo, ale možná právě proto se těšíme na příště, kdy 
se nám třeba ukáže Slunce, Měsíc nebo některá planeta. 

 Mgr. Linda Hrnčiříková 
 

…….………………….………………NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY …………………………………….… 
Jednoho dne nám paní učitelka oznámila, že příští týden pojedou obě páté třídy na 

hvězdárnu ve Vsetíně. Všichni se moc těšili, jenomže ten týden vůbec neutíkal, bylo to 
nekonečné, až přišel ten den. 
        Ráno jsme se sešli před školou a potom hurá k autobusu. Po příjezdu na Vsetín jsme prošli 
parkem, kde jsme se nějakou dobu zdrželi a pak už přímo na hvězdárnu. Tam už na nás čekali 
dva pánové, kteří nás rozdělili na dvě skupiny. 

Třída pátá A šla na pozorování do kupole a naše třída zůstala venku. Tam jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí o naší Sluneční soustavě a jejich planetách. Bylo to opravdu 
zajímavé. Pak byla přestávka na svačinu, a protože byla vážně zima všichni jsme se nacpali 

dovnitř do budovy. Po přestávce nás čekala prohlídka kupole s velkým hvězdářským 
dalekohledem, který slouží k pozorování oblohy jak ve dne, tak hlavně v noci. Škoda jen, že 
bylo zataženo a my jsme z toho nic neměli. 

Na závěr nás zavedli na zahradu, která je těsně vedle budovy hvězdárny a tam jsme 
viděli různé přístroje a zařízení, která slouží k určování počasí. Do Halenkova jsme dorazili 
akorát na oběd. Byl to úžasný výlet a možná se někdy zopakuje. 

Jakub Holec 5. B 
  



 

 

……………………………………………PÁTEČNÍ SOVIČKA…………………………………………… 

Sovička, školní klub pro třeťáky probíhá každý pátek v duchu tvoření. Když je venku 

hezky, tak výrobky i sebe provětráme na čerstvém vzduchu a když je sychravo, tak o to víc 

tvoříme a hrajeme si. Největší úspěch měly létající kometky, halowenské dýně a taky 

strašidelní čerti. 

Mgr. Linda Hrnčiříková 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

………………………………………………MALÉ VAŘENÍ……………………………………………… 
Malé vaření, je náš společný kroužek, v němž se malí i velcí žáci učí 
přípravě chutných pokrmů, které poté zvládnou lehce připravit i sami 
doma. Stačí chuť do práce, mlsný jazýček a hbité ruce. Po dlouhé 
odmlce jsme se v letošním roce mohli opět pustit do starých i nových 
pokrmů, které si děti nejen připraví, ale i sní. Kolikrát nezůstane ani 
drobek uvařené nebo upečené dobroty. Malí kuchaři se nebojí teplé 
ani studené kuchyně. Zvládnou si uvařit jídla masitá i jídla z mouky. 
Jsou to i zdatní cukráři a cukrářky. To ukázala pečlivá práce při 

vánočním pečení lineckého pečiva a vanilkových rohlíčků. Když se jim dílo zdaří, mají nejen 

plné žaludky, ale i krabičky, v nichž své umění odnesou domů, aby ochutnala i celá rodina. 
Vedle práce při přípravě pochutin, musí dobře zvládnout i úklid svého pracovního místa, aby 
bylo vše připraveno k dalšímu vaření. Je to činnost trošku nezábavná, ale děti ji zvládnou vždy 
dobře, za což při závěrečném hodnocení získávají body a pomyslné slovní zlaťáky za dobře 
odvedenou práci v jejich kuchařskému týmu, protože vaření to je náš společný zážitek. 

Jarmila Kopecká 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::VAŘENÍ – 8. třída:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Dvě skupiny osmáků po třech týmech od září zkouší vařit v cvičné 

kuchyni. Hodinu teorie střídají tři hodiny vaření. Musím uznat, že týmy 
Fešáků, Hrnců, Lulusiláků i další trojka si vedou bravurně. Žáci si 
vyzkoušeli připravit pomazánku, upéct dezert i uvařit hlavní chod. V 
prosinci začínáme péct vánočního cukroví a pod stromeček si přejeme 
jen nové pánve. Kuchyňka je totiž celá zrekonstruovaná a vaří se nám 
tam krásně. Děkujeme  

Mgr. Linda Hrnčiříková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

……………………………………….ANKETA K ZAMYŠLENÍ………………………………………. 
Nynější situace plná emocí, stresu a zmatků se dotýká i našich žáků. 
Položili jsme otázky z různých oblastí v několika třídách a ze získaných 
odpovědí je patrné, že se zamýšlí nad problémy současného světa, nic 
neberou na lehkou váhu a mají na věci svůj názor. Jejich odpovědi 
posuďte sami. 

1. Co je v současnosti pro tebe nejvíc otravné? 
Žáci 1. třídy: Že kluci ve třídě zlobí  Malé muchy 
 Že mě nikdo neposlouchá Komáři v noci 
 Že šesťáci mluví sprostě Školní řád 

 
Žáci 2. třídy Že musíme nosit roušky Třeťáci ve družině 
 Že se moc křičí   Že prváci čůrají do sprchy  
        ve družině  

2. Kde se podle tebe vzal ten virus? 
Žáci 1. třídy V Egyptě   Ve vesmíru 
 Z jednoho nemocného  Z jiného světa, asi z Prahy 
 
Žáci 2. třídy Z japonštiny   Ze špíny 
 Z prskání 
 

3. Proč se lidi občas zlobí? 
Žáci 1. třídy Kvůli klukům   Kvůli otravným žákům 

 
4. Co si myslíš, že je Boží Dar? 

Žáci 1. třídy Jídlo a pití   Peníze 
 Vzduch    Lípa 
 Že máme maminku  Mateřské mléko 
 
Žáci 2. třídy Velký poklad   Darování 
 Že jsme zdraví   Že můžeme být spolu 
 Když máš někoho rád  Že máme rozum 
 

5. Jaký by podle tebe měl být nový ministr školství? 
Žáci 1. třídy Hodný a přísný   Aby se zlobil na zlé děti 
 

Žáci 2. třídy Přísný, aby se žáci nenakazili Krásný 
 Aby měl pěkné vlasy  Spravedlivý 
 

 

 

 



 

 

………………………………………………….OSMÁ TŘÍDA A VÁNOCE…………………………………………………. 

Byl první listopad a v naší třídě se už šířila vánoční 

nálada. Zpívali jsme si koledy a vánoční písničky, Lucka 

jako taková naše máma nám kupovala adventní kalendáře 

a to i přes to, že byl začátek listopadu. V průběhu 

listopadu jsme si zvonili rolničkami a půjčovali jsme si 

různě po třídě vánoční propisky. Naše vánoční nálada se ještě více zvedla tím, že začalo 

mrznout a sněžit. Užívali jsme si pohled na padající sníh z oken učeben. Jenže to by to nebyla 

naše třída, kdyby se něco nestalo. Naše skvělá paní učitelka třídní se dostala do karantény. 

Chvíli po paní učitelce spadla do karantény Petra a chvíli po ní i Martin. Po pár týdnech se vše 

vrátilo do normálu a přišel týden před první adventní nedělí. Lucka, Terka a Tess vyzdobily naši 

třídu v duchu vánočním. Nádherně polepily okna vánočními nálepkami, ozdobily tabuli 

červeným řetězem a nástěnku stříbrnými vločkami a spoustou dalších ozdob. Paní učitelka se 

nám po dlouhých týdnech konečně vrátila a donesla 

nám krásný vánoční stromeček, kvůli kterému, jak 

sama řekla, překonala svou fobii a šla jej hledat do 

sklepa. Zdobení se ujali kluci, Vojta se Staňou běhali 

jako blázni skoro po celé škole, aby nám získali 

alespoň trochu stříbra, které jsme potom 

s Patrikem, Filipem a spoustou holek rozmístili po 

našem stromečku. Další den Naty s Nikčou donesly 

řetězy a stříbro, které tam rozmístily a náš stromeček byl opět o trošku bohatší. V průběhu 

týdne se na stromeček přidávaly další věci, které jsme donesli. Terka donesla baňky, které tam 

s pomocí Peťi a Áňi navěšely. Jíťa přinesla světýlka, které tam s Luckou a Naty rozvěšely. Paní 

učitelka nám stromeček pochválila a přišla s úžasným nápadem, že si každý z naší třídy jeden 

den z prosince vezme jednu čokoládku z adventního kalendáře, což vyšlo dokonale, protože je 

nás ve třídě 24. Vánoční nálada se postupně začala stupňovat i u našich učitelů, před začátkem 

hodiny českého jazyka jsme si s paní učitelkou zpívali koledy, v hudební výchově jsme začali 

zpívat vánoční písničky a užívat si to, že se nám blíží vánoce a prázdniny. V duchu vánočním 

prožíváme poslední týdny ve školních lavicích a těšíme se na svátky se blížící. 



 

 

…..……………..……….PRÁCE ŽÁKŮ…………………..……. 

Krutá zima 
Už je to tu, je to tak,  
přišla zima, zmrzl pták. 
Z nebe padá vločka,                
zmrzla i sousedova kočka. 
Protože je zmrzlá zem,               
nevím, kde je zakopem. 
Už to mám!!! 

Pohřbíme je žehem,    
aspoň se nemusíme prokopávat hlubokým 
sněhem. 

 

Vánoce 
Na Vánoce padá sníh,             
budeme jezdit na saních. 
Budeme jezdit oba dva,   
na saních je zábava. 
 
U Valachů 
Na Vánoce u Valachů   

není ani kousek strachu. 
Že by dárky nebyly?           
To už dozvíme se za chvíli.        
 
Vánoční čas 
Vánoce jsou krásné bílé, 
sněhu máme dost. 
Prožíváme krásné chvíle, 
 dárků je až moc. 

Žáci 2. B  

Mikuláš 

Na Mikuláše jsme s mamkou jely do Valašských Klobúk. 

Jely jsme vlakem a hádejte co! Vlak obcházel Mikuláš, čert a anděl. 

Byly jsme první, ke kterým přišel. Já jsem jim říkala básničku 

Hvězdička stříbrná. Pak jsem andělovi řekla, že se jmenuji Andělka. 

Byl překvapený. I čert byl překvapený a moc hodný. Nebyl to žádný 

zlý, hrůzostrašný čert, ale malý klasický čertík. A za chvíli jsme byly 

na místě. Vystoupili jsme a šly na jarmark. Ale tam už byli hrozní 

čerti. Měli na sobě ovčí kožichy a dlouhatánské rohy. Měli i masky 

vyrobené z papíru. Moc jsem se jich bála. Pořád jsem prosila mamku, abychom šli do kostela. 

Tak jsme tam šly. Tam jsem nasbírala odvahu a všechno dobře dopadlo. Koupila jsem si 

korálkového andílka, daly jsme si oběd a jely jsme domů. 

                                                                                     Andělka Bartoňová 4.A 

 
 



 

 

Čerti a Mikuláš  

Krampusáci chodí kolem,  

čerti se jich taky bojej. 

Mikuláš ten zavelí,  

velkou berlou zatočí.  

Zaklepe na domky,  

přinese nám dobrůtku 

Jaroslav Leskovjan 3.B 

 

 

Čerti  

Čerti mají velké rohy,  

protože jsou po ďáblovi.  

Chodí taky s Mikulášem,  

Pepa volá: „Už jdou sem!“ 

Pepa má teď velké strachy,  

neboť cítí silné pachy.  

Mále vzali čerti Pepu,  

protože dnes zlobil v depu. 

David Šťastný 3.B 

Zimní čas 

Zimní čas je tajemný, 

všechno se zklidní, zachumlí. 

Nikomu se nechce ven,  

sedí doma u kamen. 

Jenom děti bezelstně dělají koule 

převelké. 

Nevadí jim velký mráz, 

sněhulák tu stojí zas. 

Ještě pár dní počkat musím, 

než Ježíšek přijde k nám. 

Tati! Mami! Přijde? Musí! 

Já mu věřím, že on by mě nezklamal. 

Vánoce mám tuze rád, 

Zas si bude zdraví, lásku přát, 

Abychom zas po roce, oslabili Vánoce. 

Václav Mlčák, 5.A 

 

 

 

Vánoce 

Už je tady zas, 

ten vánoční čas. 

Na četinu chodíme 

a vše kolem zdobíme. 

Čtyři svíčky zapálíme  

a prasátko uvidíme, 

když celý den nepojíme. 

Po večeři zazvoní 

náhle někdo v pokoji. 

Ke stromečku běžím,  

na dárky se těším. 

Johana Hučíková, 5.A 

 



 

 

::::::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::YETTI v pohádce:::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zaklínadlo 
„Jsou Vánoce!“ jásal Karel. „Nejásej,“ říkal tatínek, „tento rok jsi 
hodný nebyl,“ pokračoval, „nic nedostaneš“. „Ale ano,“ odmlouval, 
„dostanu kouzelnou knihu a vyčaruji YETTIHO!“ V tu chvíli se na 
obloze zjevila vánoční hvězda. Zářila jako žádná jiná. Její krása se 
nedala popsat. Zářila, dokud ji nezakryl mrak ve tvaru bílého orla, ani 
paprsek nepronikl přes jeho mohutná křídla. „ To je záhada,“ 
pošeptal Karel a upřel pohled na jeden jediný dárek, protože cítil, že 
to může být to, co si přál. 

Tatínek se na něho nemohl dívat. Dovolil mu, aby si ten dárek rozbalil předčasně. Karel trhal a 
trhal. Bylo to tak rychlé, že se mohl klidně dostat do Guinessovy knihy rekordů. 
„Tatí,“ zaječel Karel, „je to ta kniha!“ „No tak to je super,“ řekl táta ironicky, „teď tady s námi 
bude bydlet nějaký Yetti.“ „Co když se z kouzla stane něco jako čarovné zaklínadlo?“ přidal. 
„Nic takového se nestane, je to kouzelná kniha.“ Karel začal citovat z knihy: „Čáry máry fuk, ať 
je Yetti tu!“ Ten moment, co to dořekl, objevila se před ním vysoká modrá chlupatá příšera. 
Táta i Karel zařvali současně: „Áááááá!“ 
Yettiho rozzlobilo to pištění. Probíhal skrze zdi jako splašený a dělal v nich díry. Z prvního patra 
přišla rozespalá maminka. Otevřela oči, uviděla příšeru a vyvrátila se. Karel nevěděl, co udělat. 
Z posledních sil na Yettiho hodil kouzelnou knihu. Ta mu zapadla přímo do pootevřené pusy. 
A Yetti zmizel! 
Táta rychle běžel pro mobil, aby zavolal 155. Karel šel zkontrolovat maminku, jestli dýchá. 

„Dýchá!“ spadl Karlovi kámen ze srdce. V nemocnici se maminka probrala a všichni zjistili, že 
omdlela. 
Vrátili se k polorozbitému domu. Objevil se tam Yetti a hodil po rodince knihu. Karel ji zvedl a 
citoval: „Himbi bimbi bum!“ To znamenalo, že Yetti začal mluvit. „Jestliže budete poslouchat, 
tak se ke mně můžete nastěhovat, mám pěknou jeskyni,“ řekl. „Co se ti stalo, že nás nechceš 
zabít?“ ptal se Karel. „A jak ses tady teleportoval?“ pokračovala mamka. „Nesnáším pištění, 
jinak jsem docela fajn. A ani já nevím, jak jsem to udělal, říkal Yetti.“ „Dobře, nastěhujeme se, 
ale jenom proto, že nemáme kam jít,“ řekla maminka.  
A tak žili v jeskyni šťastně až do konce života. 

Tomáš Michut, 6. A 
Hrůza z probuzení 

Jana Willsonová se probudila a zděšeně se postavila.  
Všude kolem sebe viděla kamení. Zjistila, že se ocitla v jeskyni. 

„Haló, je tu někdo?“ zavolala do ticha. Najednou uslyšela 
dunivé kroky. Chtěla se někde schovat, ale nebylo kam. Před 
sebou spatřila obří stín. „Áááááá!“ křičela, „to je YETTI!“ Otočila 
se a uviděla dlouhou chodbu. Nezaváhala ani na vteřinu a 
rozběhla se tím směrem. Na konci chodby zářilo světlo. Když 
vyšla ven, lekla se, protože kolem ní byl všude sníh. Zničehonic 
se k ní z nebe něco sneslo. Byl to veliký bílý drak. Tvor ji chytil 
za ramena a vznesl se s ní do výšky. „Okamžitě mě pusť!“ volala 



 

 

zděšeně. Drak s ní ještě chvíli kroužil po nebi a pak Jana dopadla do velkého hnízda. Všimla si, 
že jsou v hnízdě třpytivé předměty: zlatý náramek, náhrdelník, rolničky, a dokonce tam byly i 
sedmimílové boty. Byla do pozorování tak zabraná, že si ani nevšimla, jak se k ní blíží straka, 
ale ne taková, jakou zná, byla obrovská. Jana si rychle nasadila sedmimílové boty a seskočila 
se stromu. Najednou uslyšela známou melodii. Byla to koleda. Tóny vycházely právě z těch 
bot. Bezpečně dopadla na zem a boty sundala. Nevěděla však, že straka letí za ní. Pták srazil 
Janu na zem a začal ji klovat do obličeje. 
„Pomóóóc!“ zakřičela Jana a posadila se. Tentokrát se opravdu probudila. Z kuchyně vonělo 
cukroví a ozývaly se uklidňující tóny: „Ten vánoční čas, dočkali jsme zas.“ 
„Uf, byl to jen zlý sen,“ oddechla si Jana. 

Barbora Orságová a Alžběta Černotová, 6. A 

Kouzlo Vánoc 
Sára je dvanáctiletá dívka, která žije s rodiči u lesa na konci vesnice. Ráda a často se toulá po 
lesích, jednou však zašla velmi hluboko. Objevila tam něco znepokojujícího – strašidelný mlýn. 
Chtěla se do něj podívat, ale bála se, a tak raději utekla. Ke starému mlýnu ji ale něco zvláštního 
přitahovalo. Na druhý den sebrala odvahu a vydala se k tomu místu znovu. Bylo těsně před 
Vánoci. Všude bylo bílo, ticho, sněžilo a krystalky sněhu se třpytily na slunci. V lese to vypadalo 
kouzelně. A protože byly Vánoce - čas splněných přání, stalo se něco zázračného. Z nebe se 
snesl anděl a daroval Sáře plášť neviditelnosti, aby se mohla do starého mlýna podívat. Když 
vešla dovnitř, spatřila zvláštní bytost, která byla odlišná od lidí. Navštěvovala tu bytost častěji 
a častěji, až zjistila, že není vůbec zlá. Od své rodiny se dozvěděla o stvoření, kterému se říká 
YETTI. Když dostala odvahu se s Yettim seznámit tváří v tvář, získala přátelství, které jí přineslo 
kouzlo Vánoc.  

Ela Klímová, Klára Šuláková 6. A 
Záchrana anděla  
V jedné malé vesničce žili dva kluci, Henry a Mike. Naproti jejich domu byl les, do kterého už 
hodně dlouho nikdo nevkročil. Povídalo se, že je tam strašidelný mlýn. Henry a Mike se skoro 
ničeho nebáli, proto se rozhodli, že se do lesa půjdou podívat. Sbalili si pro jistotu plášť 
neviditelnosti a vydali se na cestu. Když se dostali hluboko do lesa, uviděli ten pověstný mlýn. 
U vchodu hlídal velikánský YETTI, a tak se Henry a Mike schovali za keř, oblékli si plášť a 
proklouzli dovnitř. Najednou se před nimi objevil překrásný anděl. ,,Co tady tak sám děláš?´´ 
zeptali se opatrně kluci. Anděl odpověděl: ,,Jsem tu prokletý, kletbu by mohl zlomit jedině 
Yetti. Pomohli byste mi, prosím?´´ Kluci se zamysleli a řekli: ,,Tak mi ti pomůžeme.´´ Anděl se 
zaradoval. Všichni tři přemýšleli, jak Yettiho donutit, aby zrušil kletbu. ,,Mám nápad!´´ zvolal 
anděl. ,,Doslechl jsem se, že se Yetti bojí vánočních duchů.´´ ,,Tak je přivoláme!´´ zvolal Mike. 
,, Dobře,´´ odpověděl anděl. A začali společně opakovat zaříkávadlo: ,,Duchové vánoční, buďte 

nám pomocní.´´ Najednou se před nimi stvořili vánoční duchové. Yetti uslyšel, jak se otřásl celý 
mlýn a vrazil dovnitř, uviděl vánoční duchy a polekal se. Anděl mu řekl: ,,Zlom kletbu, nebo je 
na tebe pošlu!´´ Yetti se lekl a zlomil kletbu, utíkal ven z lesa a už ho nikdo nikdy neviděl. A 
anděl? Ten se vrátil do nebe. A kluci? Ti se vrátili zpátky domů. Na okně ale na ně čekalo 
překvapení, byly to dárky od anděla jako poděkování za to, že mu pomohli. Všichni byli 
spokojení a žili šťastně až do smrti. 

 Tereza Baroňová a Eliška Šuláková, 6. B 
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Zadání – úvaha na téma Udržitelnost s důrazem na řečnické otázky 

Kdyby byla Země lepší místo 

Země je sama o sobě krásné místo. Stromy, zvířata, lesy, moře, 

vodopády, pláže a mnoho dalších věcí. Všechno bylo krásné, ale pak jsme 

se objevili my, lidé. Lidská rasa, která všechno toto krásné ničí. Kácí lesy, 

zabíjí zvířata pro maso, kůži, jejich rohy, kly a mnoho dalšího. Vyhazuje 

odpadky do moře. Aby té hrůzy nebylo málo, nenávidí se lidé ještě mezi 

sebou kvůli barvě kůže, rase nebo náboženství. Rasismus není vůbec hezká věc, soudit někoho 

jen kvůli barvě pleti? A to, že děti v Africe jsou silně podvyživené, mají různé nemoci a my si 

ještě vybíráme a ohrnujeme nad jídlem nos?  Státy si vyhrožují válkou mezi sebou.  

Je tohle všechno zapotřebí? Pokud to takhle půjde dál, svou Zemi úplně zničíme. Díky 

masivnímu rybolovu, který není tak nutný, nebude s takovou v moři za chvíli ani jedna ryba. 

Žraloci jsou vyvražďováni jen kvůli ploutvím na polévku? Odpad vyhazovaný do moře taky moc 

nepomáhá. Ryby jsou pak obalené v mikroplastech, které pak my konzumujeme. 

Nosorožců už je jen pár na světě a proč? Protože lidé je zabíjejí jen kvůli rohu, který je 

prý v Číně léčivý. Tygry zase kvůli jejich nádherné srsti na kožichy. Pokud to takhle půjde dál, 

budeme jednou bez zvířat úplně. 

Já sama pomoct Zemi nedokážu, ale kdyby každý udělal aspoň malinkou změnu sám u 

sebe, výrazně by to pomohlo. Odpusťte si rybu, nemusíte ji jíst každý den. Místo igelitového 

sáčku požijte tašku plátěnou. Třídíte odpad? Když nezačneme všichni dělat aspoň malé změny, 

nedopadne to s námi dobře. Proto se nad tím, prosím, aspoň trochu zamyslete. Přece chceme 

všichni, aby naše Země zůstala pořád tak krásná. 

Každý jen mluví o tom, jak zachráníme Planetu, dělají transparenty, ale slova a činy jsou 

něco úplně jiného. Tím, že to budeme všude jen psát, ale nic pro, to neuděláme, tím naši Zemi 

nezachráníme. I když jsme na zemi nejvyvinutější tvorové, chováme se někdy jak zvířata. Lidi 

na sebe štěkají jako psi a to není vše. Sice se říká, že škůdci jsou např. kůrovec, krtek nebo 

potkan, ale přitom největší škůdci naší planety jsme my, lidé! 

Některým lidem je planeta Země úplně jedno! Řeší jen peníze, a proto staví lakovny a 

továrny, které naši planetu jen znečisťují. Lidstvo, vzpamatujme se!  

Anna Tkadlecová – 8.tř. 



 

 

Na světě nejsme sami 
Od narození žijeme mezi lidmi – v rodině, ve škole, v zaměstnání apod. Stýkáme se 

navzájem, přátelíme se, hovoříme a nasloucháme jiným. Někdy ale může dojít ke zbytečným 
sporům a konfliktům. Právě proto jsem se rozhodla uspořádat dne 16. 11. 2021 v divadelním 
sále ZŠ Halenkov projektový den nazvaný KOMUNIKACE, který byl určen pro IX. třídu. 

Cílem aktivity byl rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků. Celý projekt byl 
realizován s důrazem na aktivizační metody výuky komunikace mezi lidmi, vedení účastníků k 
samostatnosti, na rozvoj kritického myšlení a kreativity. Pozornost byla zaměřena i na 
praktické využití nových poznatků. 

Projektem nás provázeli dva zkušení lektoři - pan Dušan Jirásek a Jana Abatis 
Pangračová, kteří pracují v Centru Život Naživo ve Valašském Meziříčí jako lektoři, maséři, 
kouči pro klienty, vedou zde workshopy, bodywork, spontánní tanec a praktické terapie s 
dospělými i s dětmi. 

Dokázali během 5 hodin u všech účastníků pomalým a nenásilným způsobem otevřít a 
zlepšit jejich komunikaci s ostatními. 

Každou aktivitu nejdřív podrobně vysvětlili a ihned následovala praxe. Děti se zamýšlely 
nad svými vnitřními pocity, zkoušely pozdravy lidí ve světě, při Namaste projevovaly úctu k 
ostatním, tancovaly, zakřičely si nahlas i naopak tiše a klidně meditovaly, trénovaly dvě polohy 
vedení ve dvojici, hodnotily v „Kolu pocitů“ své zážitky, zkoušely gesta, držení těla, správný 
dech, kam až sahá jejich intimní zóna, procvičovaly komunikaci beze slov. Postupně se 
uvolňovaly v mnoha hrách. Nejdřív spolupracovaly ve dvojicích jen s nejbližším kamarádem či 
kamarádkou, postupně padly poslední zábrany a volba začala být náhodná. Kdo někdy 
pracoval s dětmi tohoto věku, jistě chápe, kolik překážek se podařilo překonat. 

Všichni účastníci byli schopni na konci kurzu vyjadřovat se již bez problému slovně i 
pohybově, zatímco na začátku spíš pasivně seděli a styděli se jakkoli projevit. Někteří žáci 
proměnu sami pociťovali a hodnotili v závěru projekt kladně. Většina z nich byla udivena, 
nakolik se změnilo nejen jejich chování, ale i vnitřní pocity a nálady. Při závěrečném povídání 
v kruhu zmínili i to, že pociťují obrat třídního klimatu k lepšímu. 

Mgr. Pavla Feberová 

 

 

 

 

 

 

 


