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nterview s …       
 našimi deváťáky 

  
Téma: Den -D- aneb  

                       Přijímací zkoušky! 

 

 

 
 
 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 
 

Mnohokrát děkujeme žákům 9. ročníku 
za interview 

 a přejeme jim ze srdce hodně zdaru 
 na vybraných středních školách. 

 
Pro Janáčkův expres připravila R.R. 

                     Zdroj obrázků: https://pixabay.com 

 

 

I 
VOJTA 
V češtině jsem věděl celkem všechno, měl jsem dobrý pocit z vedlejších vět a poměrů mezi hlavními 
větami. To jsme podrobně procvičovali těsně před přijímacími zkouškami. Co pro mě bylo náročné, 
byly příliš dlouhé texty na čtení. V matematice jsem tápal s jednou slovní úlohou. Doporučuji těm, 
kteří se budou chystat k přijímačkám v příštím roce, aby si už od září poctivě vše procvičovali, 
poslouchali paní učitelky a zkoušeli si vzorové testy. Když něco nevíte, tak se zeptejte! 

      

 

 

 

VENDA 
Přijímací zkoušky mě nějak nepřekvapily. Se vším jsem si věděla rady, základní skladební dvojice, 
souvětí, druhy vedlejších vět a chronologické řazení textu považuji za snadné. Překvapily mě dlouhé 
náročné texty, někdy jsem musela číst text několikrát, abych pochopila, na co se mě ptají. 
V matematice se chválím za rovnice, slovní úloha mi moc nešla. Ale zvládla jsem to dobře. 

TOM 
 Když jsem viděl zadání úkolů z českého jazyka, tak jsem v duchu zajásal, protože jsme 
v podstatě všechno ve vyučovacích hodinách dělali. Trochu mě zarazily příliš dlouhé texty, 
na tom jsem se zdržel, protože jsem hledal důkazy tvrzení v textu a někdy se mi zadání zdálo 
nejasné, takže jsem váhal. Určitě budoucím deváťákům doporučuji už od začátku školního 
roku pořádně a pravidelně na přijímací zkoušky opakovat všechno učivo, zkoušet si testy, 
chodit do seminářů, a hlavně, děcka, ptejte se učitelů, když něco nevíte! 
 

https://pixabay.com/


 

našeho 
literárního  

okénka… 

              aneb PŘÁTELSTVÍ     
 

Přátelství 

     Podle mého názoru je přátelství důležitá součást života. Každý člověk potřebuje 

někoho, komu se může svěřit, protože mít ke druhému důvěru pomáhá. 

     Já sama jsem dlouho hledala pravé přátelství, podařilo se mi najít tu nejúžasnější 

osobu, se kterou si velice rozumím a jsem ráda, že ji mám. To je kamarádství! 

     Člověk, který vám pomáhá, důvěřuje vám, přeje vám štěstí, nesoudí vás, 

neubližuje vám a nezradí vás. Samozřejmé je, že mohou někdy přijít také názorové 

neshody a třeba se i pořádně pohádáte, vždyť nic není dokonalé. Ale kamarádi si umí 

své názory objasnit, dokážou se tolerovat, usmířit se a pochopit se. 

     S kamarádem se smějeme tak moc, že zapomeneme na všechny problémy 

každodenního života. Soudím, že ne každý má bohužel štěstí, aby si našel přesně 

takového člověka, co by měl stejné zájmy, humor, další přátele, a hlavně stále dobrou 

náladu. Když se nám zrovna takového člověka nedaří najít, neměli bychom truchlit  

a propadat zoufalství, dřív nebo později se někdo takový objeví.  

     Domnívám se, že kamarádů budeme mít za život dostatek, ne všechna 

kamarádství samozřejmě vydrží celou dobu. Mějme kamarádů a lidí, které milujeme, 

více než dost, ale mezi ty nejbližší si řaďme pečlivě vybrané. Vybírejte ty, kteří 

nezradí a neopouští. Mysleme na to, že v každé těžké situaci se pozná, kdo je ten 

pravý přítel, který vás bude mít rád i s vašimi chybami. Vždyť známé přísloví říká: 

 „V nouzi poznáš přítele.“ 

 

Pro Janáčkův expres B. B. 

Foto: pixabay.com 
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Přátelství                  

   Přátelství. Pojem, který všichni známe. 

Někteří z nás přátelství podceňují, neváží si 

ho nebo ho berou jako samozřejmost  

a nepřemýšlejí nad ním. Znám mnoho takových lidí, dokonce i já jsem 

mezi ně patřila, ale postupem času jsem si uvědomila, že přátelství je to 

nejcennější, co mám.  

     Myslím si, že každý z nás po pravém přátelství touží. Touží po 

důvěře, toleranci a uznání. O přátelský vztah musíme pečovat  

a každý den se starat, protože přátelství je založeno na důvěře, která by 

se mohla jediným lusknutím prstu hned ztratit. Přítel tě podrží v těžkých 

chvílích, podpoří tě.  

     Věřím, že pravé přátelství každý z nás v životě zažije. Najde ryzího 

kamaráda. Dělej to samé také ty pro něho, vždyť přátelství je jako -sůl 

nad zlato-. 

Pro Janáčkův expres Anežka B. 

Přátelství 

    Co je to přátelství? Myslím si, že přátelství je vztah mezi dvěma          

a více kamarády. Domnívám se, že je pro život velmi důležité. Podle 

mého názoru si každý člověk přeje mít co nejvíce přátel. Ale ne všichni 

jsou ti praví! Dobří přátelé, ač se dlouho nevidí, stále si mají co říct.                 

S dobrými přáteli zažíváme radosti i smutky. 

     Představte si, že byste žili život bez přátel. Pro většinu lidí naprosto 

nepředstavitelné. Proto by si lidé měli dobrých přátel vážit, naslouchat 

jim a pomoct jim, když to zrovna potřebují. Myslím si, že mám pár 

dobrých přátel, se kterými sdílíme stejné záliby a koníčky a jsem za ně 

moc rád.       

                                                                         Pro Janáčkův expres Matěj H. 



 

  
o mi 
škola 

dala, a co mi vzala? 
     Škola mi dala řád, vědomosti, kamarády, kolektivní pohled na svět, 

etiketu a zamyšlení o etice. Díky škole jsem celkově dospěl, rozvinul 

jsem logickou část svého mozku, ze základní školy odcházím moudřejší, 

vyspělejší a ošlehaný zkušenostmi s řešením problémů.  

     Školu samozřejmě nedělá jen budova, školu školou dělají lidé a jejich 

přístupy. Učení jako takové nezávisí pouze na učiteli, ale také na žákovi. 

Učení je vlastně spolupráce obou. Škola mi v podstatě dala i vzala celý 

život. 

Pro Janáčkův expres Tom F. 

 

 

     Škola mi dala zkušenosti, vědomosti, myšlenky a nové přátele. Škola 

mě naučila být sama sebou, žít svůj život a neřešit zbytečné problémy 

okolo mě. Díky škole jsem se povahově změnila, začala jsem jinak 

myslet a více komunikovat s lidmi.  

     Škola je místo, které je vlastně takovým naším druhým domovem, 

protože v ní trávíme spoustu času. Díky škole jsem se zlepšila 

 v angličtině, ale také v kreslení. 

    Škola mi odebrala hodně času a energie. To tehdy, když se moc 

snažíte, a vůbec to nepomáhá, pak si s tím nevíme rady. Vyučování mi 

vyhovuje takové, jaké je, snad jen bychom nemuseli pořád psát plno 

testů… A když vám někdo říká, že na to nemáte, bojujte  

a postavte se mu! 
 

Pro Janáčkův expres Klára J. 
Zdroj obrázků: pixabay.com 
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     Škola mi toho dala hodně. Nové kamarády, ale také konec některých 

starých přátelství. Ve škole vidíme, jak se kdo chová, jak jedná a jak řeší 

problémy. To všechno nás ovlivňuje, něco se nám líbí, a něco ne, a tak si 

vytváříme názor na svět. 

      Škola mi dala spoustu vědomostí, kdybych do školy nechodila, 

hodně věcí bych nevěděla. Kvůli škole se člověk také hodně stresuje, 

když mu třeba hned něco nejde. Podle mého názoru by mělo vyučování 

vypadat tak, aby děti nestresovalo, ale bavilo, písemky by každý den být 

nemusely. Také se domnívám, že známky z nás ještě nedělají chytrého 

člověka. 

Pro Janáčkův expres Tereza K. 

 

 

     Když se nad tím zamyslím, uvědomím si, že mi toho škola dala 

hodně. Nejvíce jsem vděčná za dovednost číst, psát a počítat. Hlavně 

jsem se ale naučila přemýšlet nad různými problémy a snažit se je řešit   

v pohodě. Zjistila jsem své možnosti a hranice, našla touhu je 

překonávat. Jsem vděčná za všechno, co jsem se naučila. Určitě mi 

získané znalosti mohou život usnadnit.  

     Abych se přiznala, nemohu přijít na to, co mi škola vzala. Třeba 

hodiny, které bych mohla strávit jinak. Možná zábavněji se učit číst         

a psát? Žádný počítač, žádná kniha a ani psaní zpráv. Nic takového. 

Takže mohu říct, že jsem docela ráda, že mi škola vzala tolik času, 

protože díky ní umím to, co umím. 

Pro Janáčkův expres Valerie P. 

 
Pro Janáčkův expres žáci 9. ročníku 

 a R.R. 
Zdroj obrázku: https://pixabay.com 

 
 
 



 

řebásnění známých veršů 

aneb ŠTĚSTÍ                                                                                                      
Tiše si šumí potok, tiše šumí, 

říkám si: „Jak to jen ta příroda umí.“ 

Sním o tom, 

 jak splynout s oblohou, 

najednou octnu se zpět na nohou. 

 

Snil jsem o tom, jak být modravý, 

auto mi přitom spadlo do Otavy. 

Měl jsem v hlavě plno snění, 

nyní přemohlo mě bdění. 

 

Auto vytáhli jsme, bylo celé zelené, 

nikdo netvářil se ale příliš vesele. 

Pro Janáčkův expres Josef V. 
Zdroj obrázků: pixabay.com 

 

P 



 

onečně Den D. Jedeme do Prahy! 
  Jede se! Kam? - Do hlavního města! Hvězdička znamená úspěch, puntík neúspěch, 

nula je ošidná, křížek je ovšem náš fantastický den!  

     Maminkám ještě posíláme srdíčko k svátku, vždyť neuvidíme se do pátku!  

Po ubytování spěcháme do Národního technického muzea, je opravdu co obdivovat! 

Televizní studio, model kopule Národního muzea, hledáme každý z nás nějaký "svůj stroj"... 

     Přichází pozdní večer, devátý máj, 

z rozhledny Petřínské hle panoramat ráj, 

naber směr Strahov, hle Hradčany, podívej, 

na Jana Nerudu U Dvou slunců zavzpomínej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 



 

en 2. 
Příběhy z Hradčan a Starého Města 

 
Katedrále sv. Víta, Pražský hrad, Strahovský klášter... 
Jsme zde a máme "kliku", 
zažívání pocit nevšedních okamžiků 
honosných paláců, velebných chrámů, 
prošli jsme i prověrkou bezpečnostních rámů. 
 
Přicházíme turniketem a ... Kdo chvíli stál, stojí opodál. 
Stěny katedrály promlouvají a dějiny nám odkrývají. 
 
Korunovace i pohřbívání českých králů i mučedníků... 
Nerušíme hrobů jejich klid, 
jen tiše žasneme, a tak to má být. 
1.místo: KATEDRÁLA SV. VÍTA 
2.místo: Staroměstská radnice a EKO popelnice 
3.místo:Pražský hrad 
 
Otázka dne: Ve Vladislavském sále se konaly jezdecké turnaje? A to jak? 
Údiv dne: Kat Mydlář nenosil červenou kápi na hlavě, každý ho znal a nosil oděv 
zdobený zlatem, s mečem se učil od sedmi let... 
Poznatek dne: Eko popelnice pod Staroměstském radnicí už v historii. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 



 

en 3. 
V den třetí - hradištěm  

   a pevností ve -STEEL objetí-! 
 
Naše první KROKY vedou k bájném Krokovi... na Vyšehrad.  
Na Slavíně ostatky slavných leží, 
jejich věčný klid tu střeží 
několik novogotických věží. 
 
A my si na tomto místě více než jindy uvědomujeme, že... 
 Není možné zachovat si věčný život, je však možné uchovat si věčné jméno... 
 
Dále míříme do galerie ocelových figurín Steel a do muzea Karlova mostu, 
kde nás čeká mnoho skvostů... 
Už víme, co je ikonostas, krypta, rotunda, apsida... A jak kouzelná je Kampa!  
 
Kupu zajímavostí jsme si "ulovili" také v Národním muzeu. 
Naše NEJ objevy k diskuzi: timalie stříbrouchá, pardál obláčkový, druhy 
azuritu...achátu... 
 
Pasážemi brouzdáme, 
lákadly se kocháme. 
 
Dnešní citlivá chvilka: Minuta ticha za Jana Nepomuckého...a taky za Šemíka! 
Úspěch dne: Známe rozdíl mezi slovy NÁPLAVKA a NÁŠLAPKA! 
Palec nahoru: Plavbě po Čertovce a našim ocelovým jménům 
Poklona: Svaté Anežce Přemyslovně a jejím zázrakům 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 



 

en IV.  
 „Den na Karlštejně a METRO-CUP" 
 
     Naše královská výprava vyráží na hrad Karlštejn. Zde obdivujeme 

architekturu Matyáše z Arrasu a Josefa Mockera. Nezapomenutelným zážitkem je 
ovšem návštěva kaple sv. Kříže, kde jsme fascinováni unikátní sbírkou barokních 
obrazů s vloženými ostatky. Největším překvapením Karlštejna je velké chladno 
nejen ve zdejším lapidáriu, nýbrž ve všech prostorách hradu. Takže, pochvala pro 
všechny za překonání osobních krizí se zdejší - dobou ledovou - spojených. 
     Mýtus zbořen! Mohly v době vlády Karla IV. ženy na hrad Karlštejn? Samozřejmě, 
že ANO! Měly dokonce své zvláštní patro, nesměly však vstoupit do kaple a do velké 
věže. 
 
     Zajímavost z Karlštejna - tzv. ČUČKY, architektonické prvky na renesančním 
průčelí. Proč se jim říká právě ČUČKY? - Protože na nich často seděli ptáci  
a "čučeli" po okolí... v době dnešní řekněme spisovnou češtinou "hleděli, dívali se". 
 
Vítězové orientačního závodu "METRO CUP KAMPA-KOBYLISY": 
1. místo: tým Anežky B., Báry B., Elišky S., Káji Z., Ondry V., Vendy H., Klárky H. 
2. místo: v těsném závěsu Marek B. a Pavel Š. 
Blahopřejeme! 
Za realizační tým: Kamila L. (- přenosový vůz a záchranná služba) 
 
Dnešní návrat do historie vrcholí v muzeu voskových figurín, odpoledne odpočíváme 
ve Valdštejnských zahradách 
 
Kvízová otázka: Kde jsou uloženy korunovační klenoty českých králů? 
A) NA KARLŠTEJNĚ, V KAPLI SV. KŘÍŽE 
B) V BETLÉMSKÉ KAPLI 
C) V KORUNNÍ KOMOŘE CHRÁMU SV. VÍTA 
 
Setkání dne: S panem hercem Janem Kanyzou 
Palec nahoru: Pro Elišku S. za bleskovou identifikaci Hladové zdi na obraze od 
neznámého autora. 
 
Správná odpověď na naši kvízovou otázku: C 
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en 5. 
 „Den přírodních scenérií" 
     
    

Toužíme nahlédnout tam, kde si stromy povídají, květiny se uklánějí a motýli tančí... 
     Dnešek je od rána plný kontrastů. Z mrazu karlštejnského lapidária jsme se přenesli do tropického 
skleníku Fata Morgana, zde studujeme cizokrajné motýly. Je výlet tropickou přírodou Tvým snem? 
Tady v Tróji si ho můžeš splnit celoročně. 
      Exotika pokračuje prohlídkou expozic v ZOO Trója. Objevili jsme, že Karkulka není jen v pohádce. 
Našli jsme ji i tady, jedná se o klokana rudého. Jméno dostala tato klokaní dáma podle červeně 
zbarveného kožíšku. 
Anketu “Bezva tvoreček” vyhrávají: surikaty, psoun prériový, lední medvědi a slon indický. 
    Naše dnešní kvízová otázka: Které zvíře v ZOO Trója se jmenuje "MELOUN"? 
A) slon indický 
B) lachtan jihoafrický 
C) medvěd lední 
 
PALEC NAHORU dáváme Anet Č. za nezapomenutelný dabing rodiny cizinců. 
CENU PUBLIKA si odnáší Adam L. za nejlepší zvířecí dabing v ZOO. 
ÚSMĚV DNE si vysloužila ENCYKLOPEDIE TRUSU. 
POCHVALU si odnáší Vendy H. za psychickou podporu spolužáků na lanovce. 
 
Poučení: V Praze pozor na slovo “SLÁNKA”, říkej raději “BRČKO”, hmm, je to větší jistota, že 
dostaneš, co potřebuješ.  
 
NAŠE MOTTO: "Milovat přírodu znamená rozumět jí." 
 
     O nejskvělejší zážitky posledních dvou večerů se postarala divadelní představení ve Stavovském 
divadle a v Divadle Na Fidlovačce, obě hry plné kontrastů 
 a nečekaných zvratů. O čem? - O lásce! 
- Hádali se, vedli spory, 
trápili se, až to bolí... 
Není všechno zlato, co se třpytí, 
věčné intriky, to není k žití.- 
A jak to dopadlo? - Nečekaně.  - VZALI SE! 

 
 

 
 
 

D 



 

en 6.  
Loučení s Prahou  

a návrat domů 

 
                            Praha našima očima 

P- řekrásná, parádní 

R- omantická, renesanční                                 

A - ktivní, aktuální 

H - onosná, "Hercovka" 

A - ndělská...                           

 
„Mám jednu touhu strašnou, 

přeju si potají  

vidět bránu Prašnou 

a svézt se tramvají, 

i když mě zmůže spánek 

po denní námaze, 

já ve snu jako vánek 

si vanu po Praze." 

                    Jiří Suchý 

 
Ke snídani usedáme, 

společně si "čajík" dáme 

a už jenom vzpomínáme... 

 
Palec nahoru věnujeme Adamovi L., Tomovi F. a Vojtovi R. za gentlemanské chování. 

Překvapení: PAN REVIZOR v tramvaji č. 17 

 

Náš jazykový poznatek z Prahy: 

Připadali jsme si jako na -zahraniční misi-. 

- Nejčastěji jsme v pražských ulicích slyšeli ruštinu a 

ukrajinštinu. 

- 2. místo patří němčině a angličtině. 

- 3. místo jednoznačně zaujala námi málo oblíbená obecná 

čeština. 

- O 4. místo se dělí francouzština se španělštinou. 

 

Z posledních pražských rozhovorů:                                 
- Milí učitelé, my chceme jet tramvají,  

ať nám Pražané mávají! 

- Ale copak, že by METRO už bylo RETRO??? 

 
NÁŠ REKORD: Máme nachozeno po Praze přes 100 km 

 (neděle večer - pátek ráno) 

PODĚKOVÁNÍ 
NAŠÍ ŠKOLE za realizaci výchovně-vzdělávacích pobytů v Praze 
 PRIMA PARTĚ 9.ABC za pohodu, zvídavé otázky a humorné chvilky. 

                                                                                                                                                                                                                    Pro Janáčkův expres 9. ABC a  R. R.  
Zdroj obrázku: K.Lukszová 

D 



 

rajeme  
divadlo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro Janáčkův expres 
němčináři 9. ročníku 

Foto: M. Krzák 

 

 

H MÄRCHEN 
ROTKÄPPCHEN 

Es war einmal ein Häuschen. Hier 
wohnt ein gutes Mädchen mit seiner 

Mutter. 

Da kommt der Jäger herein. 
„Wolf, stehe auf!“, sagt der 
Jäger. 

Der Wolf hat Oma 

gefressen. Er liegt im Bett 

und schnarcht. 

Im Wald trifft Rotkäppchen 

einen Wolf. Der Wolf ist böse 

und schrecklich. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VÍTÁME BUDOUCÍ 

PRVŇÁČKY NA 

NAŠÍ ŠKOLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Janáčkův expres třída 9. C  
Foto: K. Lukszová 
 
 



 

 
                                                                                                          

 

třípky z vysílání školního rádia  
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AHOJ, JSME HIFIČ, 

ŠKOLNÍ RÁDIO. 
HODNĚ INFORMACÍ, FAJN 

MUZIKY      
            I ČAROVÁNÍ.                     

RÁDIO PRO VŠECHNY! 

Se svými posluchači se 
loučí moderátoři 9. C: 

Adél, Any, Dany, 
Domča a Klárka! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z NAŠICH 

ŠKOLNÍC

H VÝLETŮ 

Česká Ves…  

Olomouc…Pevnost 

poznání…Rozárium 



 

ikdo z nás neví   všechno,           

    ale snažíme se!  

 

1. Co je to -řemdih-?  

( Správná odpověď: Řemdih je středověká husitská zbraň.) 
 

Nela: To je určitě nějaký stroj. 

Emička: Asi člověk, který řve.  

Ondra: Zbraň, ale nevím, jaké vojsko ji používalo. 
Paťa: To bude nějaký starý vozík.  

 

2. Kde najdeme  -Rujánu-?         
( Správná odpověď: Rujánu najdeme v Německu, je to největší německý ostrov.  ) 
 

  Nela: V pohádce, to je nějaká princezna asi.  

  Emička: Asi v pohádce. Myslím, že se tak jmenuje čarodějnice.  

  Ondra: Rujána je město, tuším v Německu nebo Rakousku. 
  Paťa: To bude poloostrov v Británii. 

 

3. Jak se jmenovaly sestry kněžny Libuše ?  
(Správná odpověď: Kazi a Teta) 

 

Nela: Kazi a Teta. 

Emička: Kaza a Tetka.  

Ondra: Kazina a Teta. 
Paťa: Eliška a Zdislava. 

 

4. Kdo nebo co je -KALIUM-?  
( Správná odpověď: Kalium je latinský název draslíku. Draslík je jeden z hlavních minerálů v lidském 
těle, který mimo jiné přispívá k normální funkci nervové soustavy.) 
 

Nela: Kalium je určitě kámen nebo tak.  

Emička: Prášek na čištění.  

Ondra: Chemický prvek draslík. 
Paťa: To je prvek. 

 

 
 
 

Zdroj obrázku:  https://pixabay.com/ 
Pro Janáčkův expres připravila redakční rada 

 

N  

https://pixabay.com/


 

„Srdce pro 9. C“          

Kamila Lukszová 

V 9. C našla jsem klidné zázemí, 
přátele, pohodu, jak nikde na zemi. 
Na důvěře a pomoci se zde kořeny staví, 
konec základní školy mé děti dnes slaví. 
 
Život je tisíc cest, 
před čtyřmi lety se tato parta nechala mnou vést. 
Již tehdy cítila jsem, že mám „kliku“, 
neboť s partou zažiji spoustu nevšedních okamžiků. 
 
Časté malůvky na lavici zadní, 
ty v žádném případě nebyly fádní. 
Záhadné pohyby obrazů na stěně 
ani na to já netvářila se nikdy zděšeně. 
 
Prostě, tyto jevy paranormální 
hodnotila jsem vždy jako originální. 
Vždyť mé děti činily takto v domnění,                         
že řádně ocením jejich cit pro umění. 
 
Hry s partnerskou třídou, divadlo 
a koho by to jen napadlo, 
že tito mladí lidé porozumí skvěle dětské duši, 
víte, takto to mé prima partě sluší. 
 
A když nastal ten pravý čas, 
v rádiu školním zazněl náš hlas. 
V 9. C úsměv svátek obličeje jest, 
zde vyhrává přátelství a čest. 
 
Letos na jaře já měla touhu strašnou, 
projít se bránou Prašnou… 
Přála jsem si potají, 
svézt se metrem a tramvají. 
 
Tito mladí lidé do boje za mě dali se hned 
a já do hlavního města mohla s nimi jet! 
Toto já vám, moji milí, nikdy nezapomenu, 
 s velkým díky a úctou na vás vždy vzpomenu. 
 
A za to všechno může jen jedna věc. 
Vždyť jsme všichni spolu rádi přec! 

Děkuji za krásné okamžiky s vámi, moji mladí přátelé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO X NE? 
Po znamení KOZOROHA následuje ve zvěrokruhu znamení RYB. 

/ Ne. Po znamení kozoroha následuje ve zvěrokruhu znamení vodnáře./ 

ANO X NE? 
Ofsajd ve fotbale je odkopnutí míče směrem k brankářově pravé 
noze. 

/Ne. Ofsajd je postavení mimo hru. Za bránícími hráči je dřív útočící hráč než míč./ 

PRAVDA

, 

NEBO 

LEŽ? 

ANO X NE? 

Pavouk má 22-14 nohou. 
/Ano. Pavouk má 22-14 nohou, tedy osm./ 

ANO X NE? 

Slepýš je druh hada. 
 

/Ne. Slepýš sice nemá nohy, patří však mezi ještěry. Má pohyblivá oční víčka a několik šupin na břiše./  



 

       

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderátoři školního 

rádia a redaktoři 

školního časopisu se 

těší na své 

posluchače              

a čtenáře v novém 

školním roce! 



 

 

 

 

 Všichni žáci 8. ročníku se zúčastnili soutěže  

Kahoot Meisterschaft.  

Z tohoto -rozstřelu- postoupilo 15 nejlepších do ústního kola,  

které se konalo ve středu 15. června 2022.  

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za prokázanou odvahu a 

jazykové znalosti. Paní učitelka R. Sekaninová a paní učitelka S. Sigmundová 

1. místo ADAM PETLACH  

2. místo JAKUB BALLAY 

3. místo ADÉLA KAČUROVÁ 

Pro Janáčkův expres 
Text a foto: paní učitelka Simona 

Sigmundová 


