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Milí čtenáři, 

další rok za námi, epidemie koronaviru stále vládne a deváťáci se loučí. 
Zážitků moc nemají, ale na nové školy jsou přijati a doufají, že epidemie brzy 
skončí. 

Letošní rok jsme si mysleli, že Cihláček nevydáme, ale naši šikovní 
redaktoři to s pomocí deváťáků nakonec zvládli. 

 V tomto čísle Cihláčku si přečtete, jak si žáci představovali distanční výuku.  
Dozvíte se také, jaká byla realita. 

 Z deváťáků se stali skvělí básníci a spisovatelé. Inspirovali se dílem Deníky 
básníka Jiřího Ortena. Zamysleli se nad zákazy, které se týkají koronaviru. 
V rubrice Chechtání všechny chmury zahání se můžete pobavit u vtipů                  
o pandemii i distanční výuce. A potěší vás informace o projektu školní zahrady.  
 
Za redakci a deváté ročníky Jakub Dadej, Veronika Mazalová a Adéla 
Žerotínská. 
                                                                                                      
 

 

Naše představa distanční výuky byla procházka růžovou zahradou, ale nějak to 

nevyšlo 😊. Učitelé mohou být rádi, že viděli alespoň černou obrazovku s 

našimi iniciálami😊.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Žáci se pokusili veršovat na téma distanční výuka. A jak to dopadlo? To si 
přečtěte. 
 
O distanční výuce 
Zavřeli nám školy všem. 
A teď musíme být na počítači jen. 
Zavřeli nám školy 
a dali nám domácí úkoly.  
 
Protože tu máme koronavirus, 
máme v učení skluz. 
Ze začátku úsměv na tváři 
a dobrá nálada nám smutek poráží. 
 
Poté jsme však zlenivěli 
a hodně času proleželi.  
 
Před počítačem sedím,  
blbě na něj hledím.  
Vůbec nic nechápu, 
radši jdu rýt zahrádku.  
 
Máma volá: „Pojď sem hned, 
vypadl nám zase net.“ 
Učitelka mě zahluší,  
týden už mě neslyší. 
Mikrofon je zrádná věc,  
když nejde, je to prostě děs.  
 
Museli jsme zůstat silní 

 
Učení se přes PC 
není žádná zábava.  
Pouštím si k tomu ACDC 
a klesá mi nálada. 
 
Z pyžama se nepřevlékám,  
v posteli jsem celý den.  
Ven už ani nevylézám.  
celý den se učím jen. 
 
Ohlásili návrat do škol,  
a tak volám: „Kamarádi a spol, 
pojďme spolu do školy. 
a doplňme si úkoly.“ 
 
Po roce zase do školy,  
proč nás vůbec pouštěli… 
 
Již tady, již poslední rok. 
Střední škola je do života velký krok. 
Prožili jsme spolu devět let. 
A tohle byla moje věta naposled.  
Žáci 9. A  
 
 
.

a začít být velmi pilní.  
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

Žáci devátého ročníku se inspirovali přečtením uměleckého zpracování 
Deníku Jiřího Ortena.  

Kdo byl a kdy žil Jiří Orten? Jeho život byl ovlivněn druhou světovou 
válkou a také tím, že byl židovského původu.  
 
Dnes je deštivé pondělní ráno a já přemýšlím nad všemi zákazy a opatřeními, co 
jsme měli a některé stále máme, kvůli Covidu – 19.  Nějaké ze zákazů si tady 
napíšu. Když můj deník budou číst mé vnučky nebo vnuci, dozví se, co se dělo za 
naší doby. Zákazů jsme měli neskutečně moc, teď už jich tolik nemáme, protože 
byla naštěstí vyrobena vakcína.  
Pandemie koronaviru nás všechny změnila. Když se začaly zakazovat všemožné 
věci a aktivity, byl to okamžik, ve kterém mi došlo, že pandemie opravdu je a že 
to bude ještě na dlouho. 
 
Takže tady jsou některá opatření: 
 
Nesmím dělat většinu sportů.  
Nesmím se scházet ve velkém počtu lidí.  
Nesmím pít ze stejné láhve jako ostatní.  
Nesmím jíst stejné jídlo jako ostatní.  
Nesmím chodit do žádných kroužků.  
Nesmím ven bez ochrany úst. 
Nesmím chodit do školy. 
Nesmím jít do nákupního centra. 
Nesmím jít s kamarády na jídlo. 
Nesmím do kina. 
Nesmím se shromažďovat a potkávat se se svými blízkými.  
Nesmím si jít ostříhat vlasy. 
Nesmím chodit do školy. 
Nesmím chodit po deváté hodině večerní ven.  
 
 
 
 



 
 
 
Nesmím na přijímačky bez negativního testu na koronavirus. 
Nesmím opustit svůj okres. 
Nesmím jít do kina, muzea nebo do galerie. 
Nesmím chodit do posilovny. 
Nesmím navštěvovat restaurace, maximálně si vyzvednout jídlo přes okénko 

nebo využít rozvoz. 

Nesmím jít do obchodu bez respirátoru, případně bez roušky. 

Nesmím cestovat do zahraničí bez negativního testu a v nějakých destinacích 

bez očkování. 

Nesmím chodit do knihovny. 
Nesmím chodit do divadel a na koncerty. 
Nesmím chodit na wellness. 
Nesmím chodit do umělecké školy. 
Nesmím chodit do zoologických a botanických zahrad. 
Nesmím jezdit do zahraničí. 
Nesmím chodit na veřejné akce.  
Musím si při vstupu do budovy vydezinfikovat ruce.  
Nesmím jezdit lyžovat.  
Musím dodržovat rozestupy.  
Nesmím chodit na taneční tréninky.  
Nesmím chodit do obchodu bez vozíku nebo košíku.  
Nesmím si kupovat oblečení pro dospělé.  
Nesmím navštěvovat bazény. 
Nesmí se pořádat pingpongové turnaje 
Nesmím kýchat do okolí. 
Nesmím porušit karanténu. 
 
Žáci 9. A, 9. B, 9. C 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zde vám nabízíme ochutnávku z proslovů žáků devátých tříd, kteří se zamysleli nad svým 
působením na základní škole. 

 
 
Vzpomínám na dny, kdy jsme usedali do prvních lavic, obdivovali velké deváťáky a přáli si už také být na 
konci základní školy – a je to tady. Píši tento proslov a uvědomuju si, jak těch devět let uplynulo jako voda – 
tyhle malé děti už vyrostly a půjdou vlastní cestou.  
Tereza Tesařová, 9. A  
 
Poslední rok na základní škole byl pro mě jako horská dráha, jednu chvíli jsme ve škole, pak jsme doma. 
Snažím se naučit co nejvíce, protože se mi to pak v životě, jak říká rčení „Jak si kdo ustele, tak si lehne!“, 
bude hodit.  
Jakub Linet, 9. A  
 
Přišlo děsivé období přijímacích zkoušek. Stále se oddalovalo, ale i tak ten osudný květnový den, který 
rozhodne o naší budoucnosti, nastal. Mám z vás radost, kamarádi, že jste se všichni úspěšně dostali na své 
střední školy.  
Michaela Tesařová, 9. A  
 
S vámi, spolužáky, jsem docházel devět let do této instituce, bývalé cihlárny, a místa, kde jsme se stali 
houbičkou na nádobí. Již od první třídy jsme začali nasakovat informace, učit se dovednosti. A hlavně 
vnímat svět zářivý a vyleštěný jako od jaru.  
Vít Šebesta, 9. B  
 
S postupem času jsme rostli a rostli. Naší největší zálibou na prvním stupni se stala vybíjená o přestávkách 
na koberci. Nikdy nás odtud nemohli dostat. Školní výlety, na ty se těšil každý. V autobuse jsme vždy 
dováděli tak moc, až nás paní učitelka musela napomínat. Vždy jsme si to užili.  
Tomáš Navrátil, 9. B  
 
Doufám, že si každý z nás vzpomene na naši cestu na základní škole a bude na to vzpomínat s radostí a 
smát se. Děkuji za krásných devět let.  
Kristýna Helembaiová, 9. B 
 
Ještě před chvílí jsme šli do první třídy, ale teď už půjdeme na střední. Je divné, jak ten čas rychle utekl. 
Jsem ráda, že to učitelé s námi vydrželi.  
Nikola Sedláčková, 9. C  
 
Skoro celý devátý ročník jsem se se svými spolužáky a učiteli neviděla. A já si uvědomila, že mi docela chybí. 
Distanční výuka nebyla nejjednodušší, ale myslím si, že mi dala něco do života. Třeba to, že jsem začala být 
více samostatná.  
Adriana Maradová, 9. C 
 
„Základka,“ říkávala jsem si. „Na co mi to učení je?“ Až je skoro konec, tak to vím. Základní škola není jen o 
učení rovnic, gramatiky a znalosti stromů. Učí nás, jak se máme připravit na život, na co si dát pozor a moc 
dalších věcí, které využijeme v životě.  
Natálie Matláková, 9. C 
 
 



 
 

 
Učit se ve škole? Donedávna zcela běžná věc. Učení z domova jsme si také vyzkoušeli. A 
od příštího školního roku budou mít žáci naší školy možnost více si užít výuku ve 
venkovním prostředí. Díky projektu rekonstrukce velké zahrady vznikne prostor nejen pro 
ekologická témata, ale každý předmět zde nalezne svůj potenciál pro vzdělávání se venku. 
Více informací a také to, co si žáci samotní o výuce venku myslí, si můžete přečíst. 

 

Projekt Školní zahrada – rosteme a učíme se společně 

V současnosti na naší škole běží projekt Školní zahrada – rosteme a učíme se společně. 

Podařilo se nám v souladu se zněním Výzvy č. 7/2019 získat finanční prostředky na realizaci 

projektu ze Státního fondu životního prostředí ČR a dále prostředky na spolufinancování od 

zřizovatele školy, tj. města Bruntálu, kdy Rada města Bruntálu odsouhlasila možnost čerpat 

finance z tohoto zdroje. 

Naším cílem je vybudovat školní zahradu, na které žáci budou trávit v průběhu roku co 

nejvíce času, a to jak během vyučovacích hodin, tak při volnočasových aktivitách v rámci 

školní družiny. Máme za to, že je důležité a potřebné nabídnout žákům přímou interakci s 

přírodou, učit je praktickým dovednostem práce na zahradě, motivovat je ke správnému 

chování v přírodě. Máme v plánu vybudovat různé druhy biotopů, jako je jezírko, rozkvetlá 

louka, skalka, bylinkové patro, zeleninový záhon, hmyzí hotel, ježkárium, ptačí krmítka a 

budky. Pomocí nich žáci budou moci lépe pochopit vztahy mezi organismy, užitečnost 

různých druhů organismů v přírodě a nezbytnost jejich ochrany. Jedním z prvků na zahradě 

bude rovněž tzv. pocitový chodník, který žákům umožní rozvoj smyslového vnímání, 

motoriky a správného držení těla. Dále budeme mít možnost pozorovat počasí a 

vyhodnocovat je díky meteorologické stanici. 

Věříme, že na takové zahradě bude radost se učit, a už nyní se na to těšíme. 

M. Smíšková, L. Šantrůčková, B. Mikulková 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Učení venku by bylo fajn. Venku je čerstvý vzduch. A nemusíme sedět jenom uvnitř.  
Tonda Staněk, 6. A 
 
Jsme v přírodě a dají se tam učit všechny předměty.  
Tereza Tesařová, 6. A 
 
Většinu to venku baví. Pročistí se nám hlava. Třeba v přírodopisu si můžeme říct, co je to za 
strom, bylinu nebo brouk. V matematice se dají vytvářet třeba slovní úlohy.  
Tereza Volfová, 6. A  
 
Učení na zahradě by mohlo pomoct se zlepšením učení.  
Štěpán Božek, 8. C 
 
Myslím si, že venku se dají lépe ukázat nějaké příklady (v přírodopise strom, květiny…). 
Nemusíme sedět pořád v lavici, ale můžeme po zahradě chodit.  
Natálie Orviská, 8. C 
 
Učení venku je lepší v tom, že jste na čerstvém vzduchu a je tam hodně materiálů, které 
můžete zapojit do výuky.  
Jáchym Hluchník, 8. C  
 
V přírodopise, když ty rostliny vidíme naživo, lépe si je zapamatujeme. A bude to záživnější, 
než je jenom vidět na obrázku. Myslím, že žáci učivo lépe pochopí.  
Adriana Maradová, 9. C  
 
Na učení venku se mi líbí, že můžeme učení spojit s přírodou.  
Barbora Trefilová, 9. C  
 
Venku se dá naučit hodně věcí, od poznávání stromů přes výpočty v praxi až po vyhledávání 
hmyzu.  
Josef Haša, 9. C  
 
Je to příjemnější prostředí na učení.  
Gabriela Simková, 9. B  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
S úsměvem na tváři jde všechno líp. Snad vás vtipy a vzpomínka deváťáků na distanční 
výuku pobaví.  
 
Vzpomínka na distanční výuku:  
 
Jééé, jéééé, jéééé.  
Zzzzzzzzzzz, zzzzzz, zzzzzzzzzzzzzz.  
Crrr, crrr.  
Mrk, mrk.  
Ach, křup, křup. 
Uff, uff, uff. 
Žbluňk, žbluňk, žbluňk, kap, kap, kap. 
Glo, glo, glo.  
Ham, ham, ham.  
Upss.  
Cvak, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik.  
Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. 
Šust, šust, šust. 
Ratatata. 
Bum, bum, bum, bum. 
Jupí! Mňam, mňam, mňam.  
Cvak, cvak, cvak, cvak, cvak, cvak. 
Mňau, mňau. 
Haf, haf, haf. 
Škráb, škráb. 
Uch, uch, hech, uch, pche, heeech.  
Lalalalalala.  
Píp, píp, píp. 
Ach, uf, ouvej. 
Škrt, škrt, škrt.  
Ťuk, ťuk, ťuk. 
Řach, řach, řach. 
Prásk, bum, třísk. 
Pa pa, pa, páááááááá. 
Jupí, juchů, jupí, juchů. 
Chrrrrrr. 
 
Žáci 9. B a 9. C 
 
 

 



 

 

 

Víte, že online hodiny jsou jako vyvolávání duchů? 

Učitelka: „Honzo, Honzo, jsi mezi námi? Jestli ano, ozvi se!“ 

 

Cestovatel v čase se objeví v roce 2019 a baví se s mužem.  

Muž: „Noooo....a jaký bude rok 2020? Bude aspoň trochu pozitivní?“ 

Cestovatel: „Jojo...“ 

 

Nastoupí pán do taxíku a řidič mu hned povídá: „Dobrý den, omlouvám se za ten smrad z  

dezinfekce.“ Chlápek na to odpovídá: „To je v pohodě, já stejně už několik dní vůbec nic necítím.“ 

 

První pokusy o výuku po internetu:  
Hodina začala, učitel se zjevil na obrazovce…  
Učitel: „Nevíte, jak se v tomhle zvyšuje hlasitost?“  
Žáci: „Alt+F4.“  
Učitel zmizel, hodina skončila. 

 

Žena nastoupí do letadla a ptá se letušky: „Mohla bych se podívat za kapitánem?“ a letuška jí  

odpoví: „Lituji, slečno... piloti teď pracují z domova.“ 

 

Právě mi přišla SMS, že se mi dnes stane něco pozitivního.  
Rok 2019: Joo!  
Rok 2020-2021: Jen to ne! 

 

Zdroj vtipů:  

alik.cz   

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Žáci odcházejí ze základní školy. 
Ze své nové školy se radujte. 

X kamarádů si najděte. 
Všechno nejlepší vám přejeme. 

Úkoly pravidelně dělejte. 
To se vám v životě vyplatí. 

Štěstí vás bude doprovázet na cestě životem. 
Sami nikdy nebuďte. 

Řehtejte se společně se svými kamarády. 
Rádi se mějte. 

Práci skvělou si najděte. 
Ohleduplní buďte. 

Nezapomínejte na to, co jste se naučili. 
Mazaní buďte. 

Lakomí nebuďte. 
Kladně naladění buďte. 
Jasno v životě mějte. 

Laskaví buďte. 
Chuť do školy mějte. 

Hodně málo pětek mějte. 
Galantní buďte. 

Furt ve střehu buďte. 
Energii naberte. 

Do školy pravidelně choďte. 
Celou střední školu projděte. 

Buďte na sebe hodní. 
A to vám přejí všichni. 

Barbora Trefilová, Izabela Urbánková, Terezie Krpcová, Antonín Zlámal, Josef 
Haša a Lukáš Vrba, 9. C 


