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PŘEJEME VŠEM 

PĚKNÉ LÉTO  

 

ČAPROŠ 
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…CO VÁS PŘI ČTENÍ ČEKÁ… 

 

😊 ČAPROŠ BODUJE 

 

😊 ŠKOLNÍ DORT 

 

😊 DEVÁŤÁCI SE LOUČÍ 

 

😊 CO SE U NÁS DĚJE 

 

😊 A MNOHO NOVÉHO 
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NA ČASOPISE PRACOVALI 

Tereza Janečková, Robert Zetík, Matěj Trtek, Barbora 

Velecká, Kamila Výmolová, Rozálie Kapsová  
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Co se stalo 
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ČAPROŠ BODUJE 

Pod záštitou SVČ a ICM Holešov proběhl další 

ročník SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH 

ČASOPISŮ.  

Zaslané časopisy bedlivě hodnotil 

tým redaktorů, mezi kterými byla 

také redaktorka Mladé fronty 

DNES Petra Procházková.  

Po vyhlášení 

výsledků, náš 

ČAPROŠ obsadil 

druhé místo, 

následovala beseda s 

přítomnými hosty. 

Během workshopů se 

jednotlivé časopisy 

rozebíraly a zbyl čas 

také na dotazy.    

 

 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se 

podíleli na tvorbě školního časopisu. 
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                                                                  Zástupci z redakce přijímají ocenění, RCH 

Mezitřídňáky, OM  Sedmáci v charitním domě, RCH 

T-mobile běh, IM  Mladý zahrádkář, JM  

Filmová škola, JF  Pohár rozhlasu, MS  
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CO PLÁNUJEŠ NA 
PRÁZDNINY? 

 

Naši redaktoři se ptali v 7. A na prázdninové plány: 

                            Jak to vypadá zjišťovali MT a RZ 
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DEVÁŤÁCI SE LOUČÍ 

 

MÁJOVÁ VESELICE 

S POLONÉZOU 

 

HRY PRO PRVNÍ 

STUPEŇ 

 

                                            9 
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DOVOLENÁ TÁBOR  DOMA
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LÉTO S KNIHOU 

 

 Krásný a smutný příběh o dívce 

jménem Hetty, která musí bydlet 

v nepříjemném nalezinci.  

Hetty až do svých šesti let žila v 

pěstounské rodině, kde se jí moc 

líbilo, ale potom ji museli odvést 

do jejího pravého “domova”, a to 

do nalezince.  

Tam ale nemá žádné kamarády 

a nikdo z vychovatelek ji nemá 

rád, protože má výbušnou a 

povahu. Aby toho nebylo málo, 

tak má ještě zrzavé vlasy. Hetty to tam nesnáší a jediné, co 

jí tam nevadí, je pomocnice v kuchyni Ida.  

Jelikož už to Hetty nezvládá, tak si umane, že uteče a najde 

svoji pravou matku. Utéct se jí podaří hned při první 

příležitosti….       BV 
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Komiks RK, BV                                                                                                                          5 
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DEVÁŤÁCKÉ ROZLOUČENÍ 

Školní dort je jako každý správný dort. Má několik pater. 
Prvních pět pater, to je pevný základ, na který musíme dávat 
další patra. Když přidáme další čtyři patra, tak je dort zase 
o něco větší. Tyhle další patra 
jsou nezbytné, abychom mohli 
pokračovat dále.  

Prvních pět pater je takový 
základ, kde se naučíme psát, 
číst, počítat, plavat a také 
slušnému chování. Také 
nesmíme zapomenout na 
různé výlety, akce, přednášky a 
tak dále. To bude poleva na 
zakončení dolního stupně 
základní školy. 

Před sebou máme ještě čtyři 
stupně. Začneme šestou třídou, kde se už učí složitější 
učivo. Ale zase potkáte nové učitele a nové žáky. Poté se 
posuneme dále do 7. třídy. Zde se naučíme nové nezbytné 
učivo, co budeme potřebovat dále. Dostáváme se do 8. 
třídy.  Je sice těžší než třídy předtím, ale přesto se dá 
zvládnout. Na náš školní dort můžeme dát nějaké ozdoby, 
aby to vypadalo chutně, dobře. 
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Když to doplníme různými referáty a projekty, můžeme 
přidat  e-Twinning,  což je mix různých marcipánových 
ozdob z celého světa. Je sice pravda, že někomu to nemusí 
šmakovat a někomu zase ano…. 

. 

A teď se dostáváme do 9. třídy-do posledního ročníku 
horního stupně základní školy. Tady vrcholí všechny naše 
znalosti, které jsme posbírali. Budeme se rozhodovat o naší 
budoucnosti. Devátá třída není zase tak těžká, když si 
pamatujete všechno, co jste se doposud naučili. 

 

Čeká nás vybrat si školu, na kterou půjdeme. Buď na střední 
školu nebo na odborné učiliště, je to na vás. Když se 
dostanete až na konec 9.třídy a úspěšně to zvládnete, tak 
to musíte oslavit. Máte na to asi 2 měsíce. Po oslavách ale 
zase čeká setkání s realitou a zase budete muset ten svůj 
dort plácat dále. 

Jsem zvědavý, jak se mi nakonec můj dort podaří. Protože 
když nedáte vše ve správném poměru, a nebo nedáte 
nějakou surovinu správně-těsto se nepovede a musíte ho 
dělat znovu. Snažím se to dělat nejlíp jak umím, i když se to 
vždy nedaří, tak i snaha se snad cení. 

S pozdravem Lukáš Dvořáček 
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