
Leden 

3. 1. byla zahájena výuka po vánočních prázdninách. 

Žáci psali svá přání pro rok 2022 

Novoroční přání  

V novém roce si přeju, aby byli všichni šťastní a zdraví. Doufám, že v tomto roce 

nebude distanční výuka a že se už nebudou zavírat školy, jako tomu bylo 

v předchozích dvou letech. Ze všeho nejvíc bych si přál, aby se ta koronavirová 

pandemie zlepšovala a aby už nepřibývaly tak vysoké počty nakažených. Také bych 

si přál, aby lidé v tomto roce více dodržovali protiepidemická opatření a také, aby se 

očkovali, protože jedině tím se dá tato pandemie zastavit.      Marek, II. PrŚ 

 

Moje největší přání do roku 2022 by bylo to, aby se moje kamarádka Margit naučila 

angličtinu, kterou se ve škole neučí. Zdá se mi, že na její škole v Levoči ji všichni 

podceňují a nepodporují. Každou angličtinu jí posílám slovní zásobu, aby se toho 

naučila víc, a dokonce jsem jí posílala odkaz na aplikaci, přes kterou by se ji mohla 

učit. Občas se mi zdá, že se Margitka trošku podceňuje. Myslím, že za nějakou dobu 

jí to dojde, přestane se podceňovat a začne se tu angličtinu konečně učit.   

                                                      Marika, II. PrŠ 

 

V roce 2022 si přejí udělat přijímačky na střední školu. Poté se chci dostat na svou 

vysněnou střední školu. Pořádně oslavit své narozeniny. Aktuální covidová situace, 

aby byla lepší. Jet na dovolenou, cestovat a jít na koncert. Udělat řidičský průkaz 

skupiny B. Poté si koupit nějaké auto do začátku. Mít dobré vysvědčení a známky. 

Zlepšit se v anglickým jazyce. 

                              Amálka, 10. ročník 

 

V tomto roce bych rád prožil nějakou pěknou dovolenou. Neuškodil by třeba nějaký 

pěkný výlet vlakem. Také bych se rád něco naučil či se v něčem zlepšil, např. vařit. 

Líbilo by se mi jít na koncert nějaké své oblíbené kapely, např. Dead by april, Holding 

absence, Anisokay či If I vere you. Jelikož je dvojka mé oblíbené číslo, věřím, že tento 

rok bude opravdu vydařený.                  Pavel, 9. ročník 

 

V roce 2022 bych chtěl jít do kina na nějaký hezký film, pak bych chtěl jet za babičkou 

a ještě bych chtěl začít doma více hrát na klávesy.         

                                                                  Derek, 10. ročník 

 



Přeju si dostat dvojku na vysvědčení. Přeju si, abych dostal z čtenářského deníku 

jedničku. Přeju si přežít tento školní rok ve zdraví.                         Adam, 9. ročník 

                                      

Dostat se na školu, kde budu spokojený, a obor mě bude bavit. 
Mít stálou brigádu a našetřit si nějaké peníze. 
Mít nové nebo alespoň seřízené brýle. 
Aby se zlepšila situace ohledně corony.  
Jíst tolik, kolik potřebuju, a vyváženě. 
Nespálit se v létě. 
Naučit se vařit tak, abych si byl schopný navařit, když budu sám. 
Mít prostor na to začít cvičit. 
Posílit sebevědomí. 
Pořídit zelený outfit, ve kterém se budu cítit opravdu dobře. 
Najít si oblíbený druh knih, který bych pravidelněji četl. 
                               Jakub, 10. ročník 

 

Chtěl bych se naučit vařit, být šťastný, zdravý, zlepšit si známky, zdraví a štěstí pro 

ty, které mám rád. Všechny skiny ve Fortnite. Všechna auta ve Forza Horizon 5. 

Všechny skiny a všechny postavy v mortal kombat 11. Zlepšit si polštinu. Chtěl bych 

na koncert skupin Metallica a Sabaton, pokud možno s Pájou.     

                                                                                                   Martin, 10. ročník 

 

Přeju si tento rok, aby tato pandemie skončila, samozřejmě pokud se dokáže tento 

rok naočkovat 70% lidské populace. Přeju si, aby tento rok nebyl chaotický. Také si 

přeji, aby se lidé měli rádi navzájem. Přeju si, aby skončila diskriminace 

neočkovaných, a přeju si, aby tento rok byl mnohem klidnější.    

                                                                                            Damián, II. PrŚ 

 

4. 1. od 10 hodin se někteří žáci zúčastnili canisterapie. 

 

6. 1. od 10 hodin přišel s žáky pobesedovat spisovatel Ondřej Neff. Beseda 

proběhla v sále školy. 

Ve čtvrtek jsme měli besedu s Ondřejem Neffem. Ondřej Neff je spisovatel sci-fi 

příběhů. Sci-fi je vědeckofantastický příběh, který vypráví o věcech, které ještě nebyly 

objeveny. Napsal třeba knihu Tma, která vypráví o výpadu elektřiny – blackoutu. Je 

také velkým milovníkem psů. V roce 1996 založil první internetový deník s názvem 

Neviditelný pes. Beseda se mi jinak líbila. Moc jsem si to užil.  

                                Honza, II. PrŠ 



 

Ve čtvrtek jsme měli u nás ve škole besedu s novinářem a spisovatelem Ondřejem 

Neffem. Říkal nám, že když byl malý, tak si představoval, že je v budce, která 

představuje časostroj. Druhá věc, kterou si pamatuju, byla, že měl psa Bartyho, který 

se rval s ostatními psy. Beseda se mi líbila a nejvíc mě pobavilo, když jsem slyšela o 

přestávce v sále hlasový výstup od iPhonu, který nebyl ode mě.    

                                                                                                       Marika, II. PrŠ 

Beseda s Ondřejem Neffem se konala ve čtvrtek 6. ledna od 10:00 do 11:40 v sále 

školy Jaroslava Ježka. Povídal nám o tom, jak prožíval své dětství. Dozvěděl jsem 

se, že bydlel ve vesnici, která už v dnešní době neexistuje. Muselo se tam každý den 

chodit pro vodu, a to i několik kilometrů. Jeho tatínek se jmenoval Vladimír Neff. Byl 

to spisovatel. Ondřej Neff měl trochu víc zaměstnání. Živil se nejen psaním, ale také 

překládáním filmů z angličtiny. Přeložil např. Jamese Bonda. Ondřej Neff je také 

novinář a zakladatel internetových novin, které se jmenují Neviditelný pes. Jeho 

nejznámější kniha se jmenuje Tma. Moc se mi to líbilo.     

                                                                        Marek, II. PrŠ 

Včera jsme měli besedu, s Ondřejem Neffem. Povídal nám o Neviditelném psovi, o 

své rodině, o psech, a o své první holce. Byla to zajímavá, hezká zkušenost. Beseda 

se mi hodně líbila. Hlavně když povídal o svých psech. Taky nám povídal, jak 

Neviditelný pes vznikl. Co mě hodně překvapilo je, že pan Neff věří na ufony. Pracoval 

pro noviny Idnes.                       Damian, II. PrŠ 

 



 

 

 

6. 1. od 15.30 proběhla canisterapie pro další žáky. 

 



14. 1. od 10.30 se konala 1. část hudební přehrávky žáků ZUŠ v sále školy. 

 

18. 1. se další žáci zúčastnili canisterapie. 

20. 1. od 9 hodin proběhla pedagogická rada vychovatelů a od 13 hodin učitelů 

v sále školy. 

21. 1. od 10.30 se konala 2. část hudební přehrávky žáků ZUŠ v sále školy. 

 

27. 1. od 15.30 se mladší žáci zúčastnili canisterapie. 

31. 1. se rozdávalo vysvědčení. 


