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I

nterview s …
našimi deváťáky

Téma: PŘIJÍMAČKY
„NANEČISTO“
1. Které otázky u přijímacích zkoušek „nanečisto“ z češtiny Tě potěšily, připadaly Ti snadné, která
otázka se Ti naopak zdála komplikovaná?
Klárka: „Velmi snadné se mi zdá chronologické seřazování částí textu, dále vyhledávání základních
skladebních dvojic a dařilo se mi také vychytávat pravopisné chyby v textu.“
Tom: „Mně se zdály texty příliš dlouhé, někdy si nejsem jistý, co z textu vyplývá, a co ne.“
Nela: „Určitě přísloví, jsou snadná, pak mě bavily hádanky, např. Napiš tříslabičné slovo podle vzoru
město příbuzné ke slovu -učit-.“

2. Která otázka u přijímacích zkoušek „nanečisto“ z matematiky Tě potěšila, připadala Ti snadná,
která otázka se Ti naopak zdála komplikovaná?
Klárka: „Procenta byla snadná. Pro mě je komplikovaná geometrie, cokoli s rýsováním.“
Tom: Rovnice, procenta a zlomky byly v pohodě. Nesnáším slovní úlohy. To mě stresuje.“
Nela: „ Rovnice docela umím, lehké je podle mě vybírat výsledky z nabídky. Nemám v oblibě převody
jednotek.“

3. Jak se na přijímačky konkrétně připravuješ? Máš nějaký RECEPT, který Ti při učení funguje?
Klárka: „Pomáhá mi průběžné opakování, častá cvičení a zkoušení testů. Z obou předmětů máme
semináře, na které chodíme jednou týdně. Já jsem se domluvila s paní učitelkou na individuálním
doučování navíc.“
Tom: „Zkouším si testy, musím se k tomu nutit, ale jde to. Také chodím na doučování.“
Nela: „Chodím do semináře, kde se připravujeme k přijímačkám. Když něco nevím, zeptám se paní
učitelky. Taky si zkouším testy sama přes internet na stránkách Cermatu.“

Mnohokrát děkujeme žákům 9. ročníku
za interview a přejeme jim ze srdce
mnoho pevného zdraví, úspěchů a štěstí

u dubnových přijímacích zkoušek v roce 2022!
Pro Janáčkův expres připravila R.R.
Zdroj obrázků: https://pixabay.com

Z

našeho literárního
okénka…
aneb Dotek tajemna

Stříbrná krev podle Báry B.
Probouzím se v tajuplném lese. Nemám tušení, jak jsem se na toto místo
dostala. V hlavě mi zní cinkání zvonků. Náhle mám pocit, že mi něco stéká po
prstech. Je to krev? Cítím zvláštní bolest. Zaleknu se, když vidím, jakou má krev
barvu. Je stříbrná. Dlouze se na ni dívám a přemýšlím, co se děje. Usínám…
Procitám, slyším v dálce zvláštní kroky. Blíží se ke mně. Vidím osobu
zahalenou v černém hábitu. Drží něco v ruce, sklání se nade mnou a pomáhá
mi. Sním, nebo bdím?
Odvážně spolu kráčíme černým lesem, mlžný opar nám ztěžuje cestu. Všude
panuje ticho, tma, jen lehký, ale chladivý vánek si pohrává s mými
rozpuštěnými vlasy…

Poslední pizza podle Vendy Z.
Běžím prázdnou italskou ulicí a znenadání slyším zvonky. Nesnáším tu
melodii. Trhá mi srdce. Než se mi podaří najít ony ďábelské zvonečky, ucítím
vůni italské pizzy. „Mňam!“ zakřičím. Můj malý nosánek mě za tou vůní přímo
táhne. Vtom spatřím restauraci. „No, to je báječné, přímo můj splněný sen,“
myslím si a kupuji si rovnou pizzy dvě. Mířím domů. Najednou se strhne prudká
bouře, bloudím ulicemi, jako bych jimi šla poprvé v životě. Nemohu najít tu
správnou cestu. Náhle stojím na kraji útesu, kolem černočerná tma a já za
sebou slyším tajemný hlas: „S čerty nejsou žerty!“ Skutečnost, nebo jen zlý sen?
Je to moje poslední pizza, tedy vlastně, jsou to moje poslední dvě pizzy?
Pro Janáčkův expres R. R.
Zdroj obrázku: https://pixabay.com

P

řebásnění známých veršů
ZIMA

Podle Adél T.
Za vločkou padá třpytná vločka
a letíc tiše, ptá se jí:
„Jak se asi má tvá kočka,
která brodí se závějí?“

BÁSEŇ
Miláčku, máš v ústech zralou třešni, jak chutná Ti?
Takový den, jako je ten dnešní, už se nevrátí.
„To nevadí,“ řekl jsem jí, „den se sice krátí,
„vše v paměti však uchováno zůstává Ti.“

VARIACE NA ROMEA A JULII
Podle Vendy Z.
Miláčku, máš v ústech zralou třešni, jak chutná Ti?
Takový den, jako je ten dnešní, už se nevrátí.
Moc a moc děkuji Tobě,
že můžeme bok po boku spočinout v hrobě.
V této těžké době,
jedině tak unikneme zlobě.

ZIMA
Podle Dominika K.
Za vločkou padá třpytná vločka
a letíc tiše, ptá se jí:
„Co na dvoře dělá v zimě kočka?
Ona? – Z misky jídlo jí.“
Už do ticha, už ve stíny
čas spřádá vás jak vteřiny.
Tak rychle jako vodní mlýny,
raději šup šup do peřiny!
Pro Janáčkův expres R. R.
Zdroj obrázku: pixabay.com

H

rajeme
si s azbukou

Pro Janáčkův expres ruštináři 8. C
Foto: Michal K.

…“Okolo lesa, pole lán,
hoj, jede, jede z lesa pán.
Na vraném, bujném jede
koni,
vesele podkovičky zvoní,
jede sám a sám…“

Nevíme, jak nás to
napadlo, zahrát si
spolu divadlo.

„…Vrrr, zlou to předeš nit,
přišla jsi krále ošidit… „

…nápad byl to báječný
A zážitek? – Výjimečný!

Kolovrátku, pravdu máš,
z balady pohádku
uděláš!

... My z 6. A to tak
nenecháme,
spolu příběh do pořádku
dáme!

STŘÍPKY
Z PŘEDVÁNOČNÍCH

DNÍ

Naše 9. C?
P-řátelství
O-dvaha
H-ouževnatost
O- riginalita
D-uchapřítomnost
A-kce!

"Dnes - opět sedíme tu spolu,
u "voňavého", nazdobeného stolu,
když koukneš se chvílemi z okna ven,
vločky nám tančí svůj kouzelný sen.
9. C "Vánoce" však každý den slaví,
na důvěře a přátelství své kořeny staví.
Za to může jen jedna věc,
vždyť jsme spolu všichni rádi přec!"

I

nterview s …

Naším panem ředitelem

Mgr. Karlem Handlířem
1. Pane řediteli, prozraďte nám, čím jste chtěl být, když jste byl ještě malý? Měl jste
nějaký vzor, ovlivnil Vás někdo při výběru budoucího povolání?
Když jsem byl malý, chtěl jsem být popelářem a zemědělcem. Líbilo se mi, jak se
děda s babičkou starají o slepice v drůbežárně. Učitelství byl spíš můj tajný sen, který
jsem si netroufal říci nahlas.

2. Které předměty vyučujete?
V současné době vyučuji jen zeměpis. Dříve jsem učil i tělesnou výchovu.

3. Co se Vám na Vaší práci ve škole nejvíce líbí? Co rád učíte?
Na učitelské práci mě nejvíce baví pozorovat, jak se děti učí, co jim jde samo, a čemu
se brání, jak přemýšlejí o nových informacích a faktech a jak je zpracovávají. Jedná se
o hodně různorodou a pohlcující práci. Když jdu do vyučovací hodiny, nemyslím na
nic jiného.

4. Kterou učební látku ve Vašem oboru máte nejraději?
Zeměpis mám rád jako celek, protože nás učí pochopit, jak naše Země funguje nejen
z přírodního hlediska, ale také z toho lidského. Rád učím krajinné sféry, ale osobně
mě nejvíce baví hospodářský a politický zeměpis

5. Který vyučovací předmět patřil v době Vašeho dětství k Vašim oblíbeným a proč?
Na základní škole to byl určitě tělocvik, až na střední škole ho vystřídal dějepis, ale
také matematika a fyzika.

6. Co děláte rád ve svém volném čase? Jaké knihy čtete?
Ve svém volném čase se snažím sportovat (volejbal, běh), tady přiznávám, že jsem
v poslední době lenivější a musím se do toho trochu nutit. Velmi rád chodím po
horách a užívám si čas, kdy si mohu nerušeně číst. Nejraději mám historické romány,
můj nejoblíbenější autor je Mika Waltari.

7. Jaká barva patří k Vašim oblíbeným? Kterou květinu, strom, zvíře máte nejraději?
Nejraději mám modrou a šedou, i když vyzkouším i jiné barvy, k těmto se vždy rád
vracím. Nejoblíbenější květinou ve váze je frézie, na zahradě se mi líbí hortenzie.
Borovice je strom, který mě od dětství fascinoval, nesouměrný, divoký, roste i ve
skalách. Kdybych si mohl vybrat, jakým bych se stal zvířetem, byl by to delfín.

8. Ve kterém státě se Vám nejvíce líbí? Kam byste se chtěl podívat?
Mám ráda Českou republiku, ale také Rakousko a severní Itálii. Za to mohou Alpy, rád
se v nich toulám. Líbí se mi také příroda Norska. Mým oblíbeným českým městem je
Olomouc, kam se rád vracím.

9. Rozčílí Vás někdy něco? Co nemáte rád?
Nemám rád lhaní, hloupost, pasivitu a podlost. Kombinace těchto vlastností mě
dokáže i rozčílit.

10. Co Vás vždy rozesměje?
Mám radost, když mají radost lidé kolem mě, ať je to v práci či doma. Takový malý
vtípek, ten mě vždy rozesměje.

11. Co Vás v životě nejvíce překvapilo?
Stále mě nejvíc překvapuje různost. A to jak u lidí a přírody, tak i u pohledů na věci
kolem nás. Stále platí, kolik lidí, tolik pohledů. Všechno funguje, protože se dokážeme
všichni nějak domluvit.

12. Jak se změnil Váš život či život ve Vašem okolí v souvislosti s pandemií?
Jsou chvíle, kdy mám práci ředitele školy rád, a jsou chvíle, kdy bych šel nejraději zase
učit jako řadový vyučující. Vždy záleží na tom, jak se zrovna daří a jestli vidím ve své
práci smysl. Obecně mě baví, když se věci posouvají a když se lidé kolem mě snaží
dělat svou práci, jak nejlépe umí, a přemýšlejí o ní. Nejsložitější je pro mě nespěchat,
uvědomit si, že každý má své tempo, které nemusí být zrovna stejné jako to moje.
Také nerad řeším personální problémy.

13. V co věříte? Čemu fandíte? Co obdivujete?
Věřím, že škola může žáky i učitele bavit a fandím všem žákům a učitelům, kteří se
o to dennodenně snaží. Obdivuji ty, kterým se to povedlo a škola je baví.

14. Co byste vzkázal čtenářům Janáčkova expresu?
Janáčkův expres už pracuje velmi dlouho. Je to taková naše stálice a vždycky mě
překvapí lidé, kteří v redakci pracují. Expres rád čtu a vždy se těším na nové číslo.
Stejně tak to je i u rádia, které si pouštím hlavně ze záznamu na webu. Přeji vám, ať
máte spoustu podnětů a zajímavých reportáží.

Děkujeme mnohokrát našemu panu řediteli Karlu Handlíři
za interview a přejeme mu
mnoho pevného zdraví, úspěchů a štěstí
v osobním i profesním životě!

Pro Janáčkův expres připravila R.R.
Zdroj obrázků: https://pixabay.com

S

etkání

s básníky
Lyrické pozdravy
Naděje
Podle D. K.
Byl jsem ztracen, měl jsem strach.
V duchu jsem volal na poplach.
V tu chvíli spatřil jsem šlépěje,
hlavou mi blýskla nová naděje.

Modravý pohled
Podle K. Z.
Tvůj modravý pohled
rozradostnil můj rozhled,
ve tvé milé tváři naděje,
úleva i radosti krůpěje.

Nezaslechnutý hlas
Podle K. H.
Z lesa se ozýval tajemný hlas,
jenž zasáhl mne u srdce zas.
Rázem zahnal všechen můj strach,
on – rádce ví, obavy mění v prach.
Beze stop zmizel v zapomnění
a mně zbylo jen pouhé snění,
z něhož vznikla dojemná stopa,
kde ukrývá se slz kopa.

Pro Janáčkův expres připravila 9.C
Zdroj obrázku: pixabay.com

W

ir lernen
Deutsch

Mach mit!

Sei gegrüt, lieber Nikolaus,
Wieder gehst du von Haus zu
Haus,
Alle Kinder lieben dich, warten
schon und freuen sich!
Teilst du dann deine Gaben aus,
danke schön, danke schön,
lieber Nikolaus.

WIR FEIERN
WEIHNACHTEN

„Wir wünschen
FROHE WEIHNACHTEN
und
EINEN GUTEN RUTSCH
INS NEUE JAHR 2022!“
Schüler aus 9. C

Für Zeitschrift
Janáčkův expres
die Schüler aus 9. Klasse

S

třípky z projektového dne
aneb ještě…

Vánoce ve Švédsku!

Pro Janáčkův expres 9. C a 4. A

UMĚLECKÉ POZDRAVY
ŽÁKŮ 7. B

NAŠE MALÉ RUSKÉ DIVADÉLKO z 8. C

Однажды
посадил дед
репку.

Тянут, потянут,
но репку
вытянуть не
могут.

Репка говорит: Ой,
какая я красивая,
красная и большая.

Мышка
приходит, один,
два, три, сейчас,
репка и у нас!

N

ikdo z nás neví
všechno,
ale snažíme se!

1. Co je to –LUDOLFOVO ČÍSLO-?
( Správná odpověď: Jedná se o matematickou konstantu, je to poměr obvodu kruhu k jeho
průměru. )

Eliška: To bude asi nějaký skok v krasobruslení.
Míša: Myslím, že je to vystoupení akrobata v cirkuse.
Tade: Nevím, asi něco z matematiky, když je to číslo.
Filip: To je PÍ, to vymysleli Egypťané.
2. Co se myslí tím, že máme něco srovnat -CHRONOLOGICKY-?
( Správná odpověď: Chronologicky je odvozeno od slova -chrónos-, což znamená ČAS. Něco takto
srovnat značí srovnat informace nebo text v časové posloupnosti, tedy tak, jak jdou informace či děj
časově postupně za sebou.)

Eliška: To asi znamená udělat to tak, jak to bylo dříve v historii.
Míša: Myslím, že to bude postupně, logicky.
Tade: Správně srovnat, asi vyhledat chyby.
Filip: Asi fyzikálně.
3. Co myslí básník, když ve své poezii píše o -RUČEJI- ?
(Správná odpověď: Jedná se o poetický – básnický výraz pro potok, bystřinu.)

Eliška: Určitě se zaručuje, chce něco udělat a taky to udělá.
Míša: Jedná se o nějakou středověkou zbraň.
Tade: Vojsko.
Filip: To jsem nikdy neslyšel, asi to bude jeho vůz nebo kůň.
4. Kdo nebo co je -KODEX-?
( Správná odpověď: Jedná se o sbírku rukopisů či dokumentů, o zákoník.)

Eliška: To je nějaký zákon.
Míša: Čarodějná kniha.
Tade: Asi lektvar nebo co.
Filip: Nějaká rovnice v chemii nebo fyzice.
Zdroj obrázku: https://pixabay.com/
Pro Janáčkův expres připravila redakční rada

U

č se
s Expresíkem
aneb
Nebojme se češtiny!
DNES ŘEŠÍME
JAZYKOVÉ HÁDANKY

A: Jsem tříslabičné podstatné jméno příbuzné se slovem HRAD, skloňuji se podle vzoru
STAVENÍ. Kdo jsem?

B: Jsem tříslabičné podstatné jméno konkrétní příbuzné se slovem CHRÁNIT, skloňuji se
podle vzoru MUŽ. Kdo jsem?

C: Jsem dvouslabičné přídavné jméno měkké příbuzné ke slovu SPÁNEK, skloňuji se podle
vzoru JARNÍ. Kdo jsem?

D: Jsem tříslabičné podstatné jméno konkrétní příbuzné ke slovu -DVŮR-, skloňuji se podle
vzoru -STAVENÍ-. Kdo jsem?

ŘEŠENÍ:
A: hrazení
C: spací

B: chráněnec
D: nádvoří

Pro Janáčkův expres K.L. ČJ

I

nterview s…
novými redaktory
Janáčkova expresu

Ahoj! Jmenuji se KAROLÍNA.
Mám ráda hudbu. Líbí se mi, když jsem venku s kamarády. Ve svém volném čase se
věnuji hře na klavír a také herectví. K mým oblíbeným předmětům ve škole patří hudební
výchova, protože moc ráda zpívám.
Mým velkým snem je podívat se do Ameriky a případně tam i bydlet. Ve školním
časopise Janáčkův expres se věnuji tvorbě článků, hlavně anketám a rozhovorům.

Ahoj! Jmenuji se ELIŠKA.
Mám ráda tanec, zpěv a dobré jídlo. Líbí se mi, když jsou na mě lidé hodní. Ve svém
volném čase se věnuji gymnastice, tanci a kreslení. K mým oblíbeným předmětům ve škole
patří český jazyk a matematika, protože se mi v těchto předmětech docela daří a jsou
zábavné. Vždy mě potěší, když mě někdo pochválí či obejme. Mým velkým životním snem
je stát se tanečnicí. Ve školním časopise Janáčkův expres se věnuji tvorbě článků, kvízů,
obrázků, zpracovávám rozhovory a ankety.
Přechodem z prvního stupně naší školy na druhý stupeň se můj život trošku změnil.
Chvíli trvá, než si hodně z nás zvykne na nové učitele.
Začala jsem se věnovat více věcem najednou, hlavně tanci a zpěvu. Mám také hodně
nových kamarádů. Věnuji se výcviku psa.

Ahoj! Jmenuji se DOMINIKA. Moc se mi líbí, když mi paní učitelka říká „Dominko“.
Mám ráda překvapení. Líbí se mi, když mohu spát. Ve svém volném čase se věnuji čtení.
K mým oblíbeným předmětům ve škole patří čeština a matematika. Tyhle předměty mě
baví. Vždy mě potěší, když je ve třídě klid. Ve školním časopise se věnuje tvorbě článků,
vytváření nadpisů a kvízů.

Ahoj! Jmenuji se MICHAL.
Jsem novým členem redakční rady Janáčkova expresu.
Mám rád fotbal. Ve svém volném čase se věnuji počítačovým hrám. K mým oblíbeným
předmětům ve škole patří čeština, protože máme hodnou paní učitelku. Mým velkým snem
je stát se slavným fotbalistou. Ve školním časopise se věnuje tvorbě článků, titulků a také
fotografování.

Ahoj! Jmenuji se ELI

H.

Jsem novým členem redakční rady školního časopisu.
Mám ráda kočky a psy. Líbí se mi písničky Marka Ztraceného. Ve svém volném čase pečuji
o zvířata, věnuji se své kočce a svým morčatům.
K mým oblíbeným předmětům ve škole patří výtvarná výchova, moc ráda kreslím. Vždy
mě potěší, když si se mnou hraje moje mamka. Mým velkým snem je mít křídla. Ve školním
časopise se věnuji tvorbě kvízů a přípravě scénářů do školního rádia Hifič.

OBLÍBENÉ VTIPY
Z RÁDIA HIFIČ!

…a příště –
hádanky!

Pepíček přiběhne o Vánocích do kuchyně a křičí: „Maminkooo! Hoří
stromeček!" „Hmm, Pepi, neříká se hoří, ale svítí," namítá maminka.
Pepíček se vrátí do obýváku a za maličkou chvíli křičí: „Mamííí! Už
nám svítí i záclona!"

Vytahuje se Oskar před svou ženou: „Pod stromeček ti dám celý
svět, drahoušku!”
„Hmm, to vím,“ opáčí žena, „určitě tam budu mít kapesní atlas, že,
cukroušku?”

…„Šéfe, mohl bych zítra dostat volno? Žena potřebuje doma pomoct
s vánočním úklidem,“ ptá se Tonda v práci. „ Zbláznil ses, Toníku?
Víš, jak jsme na tom před Vánoci, kvůli takové hlouposti ti volno dát
nemůžu!“ „Díky, šéfe,“ uleví se Tondovi, „já věděl, že je na tebe
spolehnutí!“

Pro Janáčkův expres věnují moderátoři rádia Hifič

FOTBAL – to je
HRA!

POVINNÁ
VÝBAVA

BALAN STOPER ZÁLOHA
ROZHODČÍ PENALTA
ZDRAVÉ SRDCE VÁPNO
KONDIČKA ÚTOK

ZELENÁ JE TRÁVA,
FOTBAL – TO JE HRA.
A TEN MÍČ KULATÝ,
VĚC JE ZÁLUDNÁ.
TAK SI KAŽDÝ Z NÁS NA NĚJ
POZOR DEJ, PO ZEMI HO
PĚKNĚ PODÁVEJ!

VÁPNO ROH AUTY
TYČ BŘEVNO
TRENÉR KOPAČKY
PŘÍMÁK SÍŤ

Pro Janáčkův expres připravil Michal K.

Umělecké
pozdravy

žáků
II. stupně

POZDRAVY ZE 7. B

VŠEM ZAMĚSTNANCŮM NAŠÍ
ŠKOLY, VÁŽENÝM VYUČUJÍCÍM
A MILÝM SPOLUŽÁKŮM PŘEJEME
Z CELÉHO SRDCE VŠE NEJLEPŠÍ
DO NOVÉHO ROKU 2022!
MNOHO ŠTĚSTÍ, POHODY, RADOSTI,
LÁSKY, ÚSPĚCHŮ
A HODNĚ ZDRAVÍ VŠEM!
VÁŠ JANÁČKŮV EXPRES

POHLED DO BUDOUCNOSTI
– POZDRAVY ZE 7. B

