Zvoněníčko
Tato fotka od autora Neznámý autor s

občasník žáků ZŠ Vrchlického
…když se nudít,
přečti si…

Rozhodování se blíží
Blíží se přijímačky. Každý z nás přemýšlí, jakou školu si vybere, na jaký obor
půjde. Je toho hodně, v čem se musíme rozhodnout. Někdo už má dlouho
jasno, ví, co chce dělat v dospělosti, ale některým se těžko vybírají školy. Musí
vědět, jestli na to má znalosti a známky.
Na volbu povolání jsme už v osmičce dostali test, aby se naše představy
profilovaly do nějakého cíle. I letos jsou připraveny přednášky, různé exkurze ve
firmách, ve školách nebo Educa.
A tak si myslím, že by si každý měl vybrat to, co ho alespoň trochu baví. Třeba
to jednou bude jeho celoživotní práce.
Přemek Šilar, 9.A

Můj první měsíc v deváté třídě
1. září 2021 nám skončily letní prázdniny. Poslední letní prázdniny na základní škole. A
započal nový školní rok, ten nejdůležitější ze všech. Jaký byl první měsíc v deváté třídě?
První měsíc v deváté třídě byl podle mě zajímavý. Zaskočilo mě, kolik mě během roku čeká
prezentací – z těch mám celkem strach, protože mám velikou trému při prezentování. Sice za
sebou pár úspěšných prezentací už mám (prezentoval jsem dokonce i v anglickém jazyce),
ale přesto se na prezentování před celou třídou moc netěším. Čeká mě prezentace z fyziky (z
té mám největší strach), výchovy ke zdraví a dějepisu. Také budu prezentovat z hudební
výchovy, což je ale prezentace, na kterou se těším, protože bude o mé oblíbené kapele
Roxette.
Také pracuji na ročníkové práci z fyziky. Datum odevzdání je 17. prosince, já ale nechci nic
podcenit, proto už mám většinu práce napsanou. Téma mé ročníkové práce je planeta
Neptun. Překvapilo mě, jak moc je tato planeta zajímavá, nelituji, že jsem si zvolil právě tu.
Také se mi velmi líbil výlet na začátku školního roku s naší třídou 9.B. Uvědomil jsem si, že
k sobě pořád patříme.
Jak jsem již zmínil na začátku, první měsíc v deváté třídě byl zajímavý a hezký, jsem zvědavý,
co přinesou další měsíce tohoto školního roku.
Tomáš Blaschke, 9.B

Přespolní závod
Okresní kolo
Dne 6.10. jsme se zúčastnili okresního kola přespolního závodu v Ruprechticích. Naše škola
postavila čtyři kategorie: dívky 6. - 7. třída, chlapci 6. – 7. třída, dívky 8. – 9. třída, chlapci 8. –
9. třída. Bohužel dívkám z naší školy se nepovedlo postoupit, ale chlapcům kategorie 6. 7.třída se povedlo získat 1. místo. Starším chlapcům se povedl postup do krajského kola.

Krajské kolo
Díky těmto krásným výsledkům jsme postoupili do kola krajského, kde jsme také
zaznamenali dobré výsledky: Jan Hyxa 1.místo, Jakub Havlas 3.místo, Ctibor Podrábský
6.místo, ale ani to nestačilo na postup do státního kola. Sčítalo se totiž pořadí prvních čtyř
závodníků.
I přes nepěkné počasí jsme si sportování užili.
.
Jan Hyxa a Jakub Havlas 9.B

Expedice Krakov a Osvětim
Dne 14. 10 se naše třída společně s 9. A a pár osmáky vydala na výlet do Polska, abychom se
naučili něco více o holocaustu. Po náročné cestě jsme konečně dorazili do hostelu. Po ubytování a
večeři jsme se vydali na procházku Krakovem. Město je vážně krásné a oproti mnoha velkým městům
v Česku opravdu čisté, neviděla jsem jediný odpadek na zemi. Některé části města i jeho obyvatelé
byli trošku znepokojující, ale musím uznat, že noční procházka osvětleným městem byla pěkná. Druhý
den ráno jsme se po výtečné snídani vydali opět na cestu. Zastavili jsme se u královského hradu na
Wawelu a udělali jsme si skupinové foto, zrovna když drak začal chrlit oheň. Po prohlídce hradu jsme
se vydali na další cestu.
Exkurze v táboru Auswitz bylo něco, co jsem nikdy nezažila. Smíšení nechuti a smutku, že lidé by
mohli něco takového provést jinému člověku. Vidět všechny ty věci, co tam zbyly po obětech a fotky
vyčerpaných lidí, to mi běžel mráz po zádech. Po Auschwitz 1 jsme se přesunuli do druhého tábora,
který byl srovnán se zemí kvůli zakrytí důkazů. Druhý tábor byl obrovský, možná 4x větší než Auswitz
1. Absence budov způsobila, že vítr opravdu kousal a studil, dokreslovalo to ponurost místa. Vidět
v dochovaných budovách podmínky, ve kterých museli vězni žít, to opravdu zamrazilo krev v žilách.
Poté jsme se konečně vydali domů. Cesta byla zdlouhavá, ale šťastně jsme kolem půlnoci dorazili
domů.
Krátká Ema 9.B

A něco veselejšího, co si pamatují ostatní…

K večeři jsme měli polívku, která byla z rajčat, k hlavnímu chodu jsme měli masové koule
se zeleninou polité koprovkou a jako desert jsme měli malinkou želatinu s jahodou polevou.
Řekl bych, že polská kuchyně mi moc nezachutnala, ale vždy se má zkoušet něco nového.
Jan Vrba, 9.B

Při hlasitém štěbetání studentů, vjel autobus do města a zastavil přibližně 800metrů od
hostelu, kde měli strávit noc. Do hostelu museli účastníci ověšení zavazadly dojít pěšky. Po
pomalé chůzi ulicemi města dorazili všichni do hostelu a skupinky po čtyřech až osmi
studentech dostaly kartičky do svých pokojů. Dívky zamířily do třetího patra, kde se nacházely
jejich pokoje. Jak později chytré dívky zjistily, pokoje byly pojmenovány podle vybavení uvnitř.
Jeden z nich se například jmenoval jazz, proto byly uvnitř vystaveny nástroje. Naopak jiný se
jmenoval La Cabaret, a proto byly uvnitř obrazy žen a starobylý nábytek.
Žákyně odložily zavazadla do svých pokojů a prozkoumaly i pokoje ostatních dívek, přemístily
se pak do čtvrtého patra prohlédnout si pokoje chlapců. Byly téměř stejné. To jsme ještě
netušily, co uvidíme zítra.
Tereza Pejsarová,9.B

Co jsem si zapamatoval
Jediné právo, které zde platilo, bylo právo pracovat. Kdo nemohl, nepracoval
nebo pracoval pomalu, byl usmrcen. Život na tomto místě neměl absolutně
žádnou cenu. Bylo to až tak špatné, že lidé páchali sebevraždy skokem na
elektrický ostnatý plot.
Bylo zajímavé se o tom něco dozvědět, ale takové věci se NESMÍ v budoucnosti
opakovat.
Ondra Danihel, 9.B

Mé myšlenky v Osvětimi
Myslela jsem si, že budu silná a řeknu si, že to byla minulost, ale jak jsme vkročili
do areálu, přitížilo se mi. Všechny ty obrázky a věci po těch lidech. Úplně
nejhorší byl pohled na vlasy. Vlasy, které jim ostříhali, než šli do plynu. A vy si
uvědomíte, že to není jen příběh z knížky nebo filmu, ale věc, co zasáhla naši
minulost, přítomnost i budoucnost. Vidět budovu, kde pracoval anděl smrti
Mengele, to se vám zatají dech a jste bezmocní.
Když pan ředitel na konci celého výletu děkoval za naše chování, pronesl i větu,
která mi zůstala v hlavě. Řekl: „Teď už je to jen na vás. Záleží na vás mladých,
aby se tato doba nikdy nevrátila.“
Každý by měl alespoň jednou za život vidět, co jsme viděli my.
Tereza Beníčková, 9.A

Na závěr jeden dárek od učitelky – citát, který mi připadá dobrý.

Kdo chce přispět do našeho občasníku, napíše text na zajímavé téma a dá ho ke kontrole své
paní učitelce na češtinu. Ta nám ho ráda odevzdá, bude-li to dobrý text. Z.M.
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