
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2016/2017 

 

1. číslo 

 

 



Vizitka 
Představujeme vám tvůrce letošního časopisu 

Sedmnáctka. 

 

 

 

Jméno: Vanessa Bönischová 

Věk: za 120 dní mi bude 15 

Jsem: přátelská, chápavá, zvídavá 

Ráda: kreslím a maluji, hraji na hudební nástroje, hraji si se 

svými mazlíčky, trávím čas se svými kamarády 

Kamarádi mi říkají: Vaness, Vando, Vany 

Oblíbené předměty: němčina, výtvarná výchova, matematika, 

český jazyk 

Motto: Láska a přátelství nikdy nezklamou, zklame vždy 

člověk. 

 



Jméno: Veronika  Bunčková 

Věk: za 281 dní budu mít 16 let 

Jsem: chytrá, hodná, milá, skromná 

Ráda: hraju na klavír a na flétnu, trávím volný čas s kamarády 

a s rodinou 

Oblíbené předměty: anglický a český jazyk, výtvarná výchova 

a občanská výchova 

Kamarádi mi říkají: Verčo 

Motto: Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít 

pořád strach, že nějakou uděláte. 

 

Jméno:  Eliška Bůžková 

Věk: za 82 dní budu mít 13 

Jsem: přátelská, soutěživá, cílevědomá 

Ráda: čtu, chodím ven s kamarády, hraju divadlo, poslouchám 

písničky nebo sleduju filmy 

Oblíbené předměty: literatura, sloh, hudební výchova  

Kamarádi mi říkají: Eli, Bela, Eleanor 

Motto: Díky bohu za svou ošklivost, protože až mě někdo bude 

mít rád, budu vědět, že má rád mě, a ne můj vzhled. 



Jméno: David Dohnal 

Věk: za 36 dní mi bude 13 

Rád: hraju volejbal, chodím s kamarády ven, skáču parkour a 

mnoho dalšího… 

Oblíbené předměty: dějepis, tělesná výchova, hudební výchova 

a informatika 

Kamarádi mi říkají: Huči, Davča, Hřebík a Dohy 

Jsem: kamarádský, šílený, upovídaný a soutěživý 

Motto: Jediné světlo v mém životě je světlo v mé ledničce. 

 

Jméno: Vendula Glogarová 

Věk: za 8 dní mi bude 13 

Jsem: malá, cílevědomá, tvrdohlavá 

Ráda: sleduju televizi, čtu, trávím příjemné chvilky s rodinou 

Oblíbené předměty: matematika, fyzika, žurnalistika 

Kamarádi mi říkají: Venda, Vendelín 

Motto: Když zakopneš a spadneš, vstávej a jdi dál. 

 

 



Jméno: Justýna Hruškovská 

Věk: za 250 dní mi bude 14  

Jsem: malá a celkem kamarádská bytost, chytrá, cílevědomá 

Ráda: kreslím, chodím do florbalu, čtu, trávím chvíle s rodinou 

a přáteli, dívám se na televizi 

Oblíbené předměty: matematika, výtvarná výchova  

Kamarádi mi říkají: Justy, Justo, Jusťa, Jusťáku 

Motto: Když tě život srazí dolů, vstaň a bojuj. 

 

 

Jméno: Gabriela Hyklová 

Věk: za 61 dní mi bude 13 

Jsem: přátelská  

Ráda: trávím čas s kamarády, čtu, hraji badminton, 

poslouchám písničky 

Oblíbené předměty: český jazyk, tělocvik 

Kamarádi mi říkají: Gabča, Gabi 

Motto: Buď sama sebou!!!  

 



Jméno: Kamila Kladivová 

Věk: za 352 dní mi bude 14 

Jsem: přátelská, ukecaná, soutěživá 

Ráda: chodím do skautu, trávím chvíle s rodinou, hraji volejbal 

Oblíbené předměty: přírodopis, zeměpis, dějepis, anglický 

jazyk 

Kamarádi mi říkají: Kamča, Kamila, Milka, Kamílie 

Motto: Až na koci poznáš, jak jsi měl začít. 

 

Jméno: Lea Kleinová

Věk: za 188 dní mám 13 let

Jsem: přátelská, tvrdohlavá, hodná

Ráda:

Oblíbené předměty: fyzika, angličtina, výtvarná výchova, 

tělesná výchova 

Kamarádi mi říkají: Lea 

Motto: Peníze nejsou vše!! 

 



Jméno: Žaneta Kleinová 

Věk: za 310 dní mi bude 15 

Jsem: zábavná, kreativní, hodná 

Ráda: kreslím, chodím do divadelního kroužku 

Oblíbené předměty: matematika, angličtina, ruský jazyk 

Kamarádi mi říkají: Žany, Šanet 

Motto: Když se budeš učit, dosáhneš na vrchol.  

 

 

Jméno: Natálie Orságová   

Věk: za 344 dnů mi bude 14  

Ráda: chodím do skautu, kreslím, čtu knížky, trávím chvilky 

s rodinou, bruslím na ledu a ráda chodím ven  

Jsem: přátelská, kreativní, ukecaná, sebevědomá a občas i 

otravná   

Kamarádi mi říkají:  Naty, Naťa, Orsy, Sojka  

Motto: „Tvé sny nemají datum spotřeby, nadechni se a jdi do 

toho znova.“ 

 



Jméno: Monika Pítrová 

Věk: za 183 dní budu mít 15 

Jsem: malá, milá, hezká a přátelská 

Ráda: hraju hry na počítači, jím a chodím ven s kamarády 

Oblíbené předměty: výtvarná výchova 

Kamarádi mi říkají: Mony 

Motto: Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít 

pořád strach, že nějakou uděláte. 

 

 

 

Jméno: Taťána Procházková 

Věk: 82 dní mám 15 let 

Jsem: zábavná, sebevědomá, hladová 

Ráda: jím, chodím ven s přáteli a psem 

Oblíbené předměty: matematika, fyzika, chemie, výtvarná 

výchova, ruský jazyk 

Kamarádi mi říkají: Táňa, Nika, Špekna, Koblížek 

Motto: Dokud máš v ledničce jídlo, existuje naděje. 



Jméno: Adéla Škrabolová 

Věk: za 232 dní mi bude 15 let 

Jsem: kamarádská, milá, chytrá 

Ráda: čtu knihy, dívám se na seriály, cvičím 

Oblíbené předměty: anglický jazyk, český jazyk, občanská 

výchova a hudební výchova 

Kamarádi mi říkají: Adi 

Motto: Pokud si nikdy nepůjdeš za tím, co chceš, nikdy to 

nebudeš mít. 

Něco o Vánocích 
Vánoce jsou tu, přestaň dělat dobrotu. 

Rozbal si dárky a pak si dej své kuřecí párky. 

Zhlédni filmeček o tom, jak se zdobí stromeček. 

Najez se dosyta tím, co ti donesla tvoje teta. 

K rodičům se chovej hezky, aby ti ukázali své nástěnné fresky. 

Už si nevím rady, můj pes umřel hlady, nemám nápady, tak se hodím 

do horké vany. 

Tohle napsal Ježíšek -  nechte mi na talířku, až přijdu, perníček. 

David 



A jsou tu zase Vánoce. Svátky neustálého přejídání se a válení u 

televize. Všichni to známe… 23. 12. začínáme běhat od regálu 

k regálu a snažíme se nakoupit ty nejvhodnější dárky pro své 

příbuzné. I tak jsou ty svátky krásné… Teda když opomenu ty 

strýčky, tetičky, babičky, sestřenice, bratrance a dědečky nacpané 

ve vašem obyváku, neschopné pohybu, protože gauč je příliš malý. A 

taky když vypustím to, když je nám špatně z toho slaďoučkého 

cukroví, co vypadá tak nevinně. No a potom ještě ty sourozence, co 

si to vždy ze Simpsonových ve filmu přepnou na ty příšerné animáky. 

Prostě to má i své stinné stránky, ale i tak by to pro nás měly být 

svátky klidu a míru. Přece jen je to jen jednou za rok… Tak se 

pořádně nacpěte, podívejte se na ten příšerný animák (jednou za rok 

vás to nezabije) a ty strýčky, tetičky, babičky, dědečky, bratrance 

a sestřenice přece tak často nevidíte, tak byste mohli přežít i ten 

přecpaný obyvák. Tak se na to dívejte pozitivně, je to přece jen 

jednou do roka! Tak šťastné a veselé!   

Eliška 

Vánoce se blíží a nákupy na poslední chvíli taky. Sice si odpočineme 

od školy, ale nevyhneme se předvánočnímu úklidu, hledání těch 

správných dárků pro své blízké ani plnému břichu. Vánoce jsou 

svátky, které byste měli prožít se svou rodinou. Tak odložte své 

mobily, notebooky a počítače a užívejte si svátky, klidu míru, 

pohody, štěstí a lásky. Vychutnejte si cukroví a štědrovečerní 

večeři. Nevím jak vy, ale já si po večeři a rozbalování dárků zapnu 

televizi a dívám se na české pohádky. Mějte se krásně a užijte si 

Vánoce. 

Vendula 



Vánoce jsou tady! Zkus si i ty náš kvíz a zjisti, co všechno víš o 

tomto svátku. 

Vánoční kvíz: 

1. K vánočnímu období patří skvělé kostýmy, dokázali byste říct 

alespoň dva z nich? 

2. Co jsou to girlandy? 

3. Víte, kde byly jako první vytvářeny betlémy? 

4. Jak se jinak říká adventnímu věnci? 

5. Jak se jmenuje adventní i vánoční dekorace, která se dává na 

sváteční stůl při modlitbách? 

6. Víte, jak s Vánoci souvisí Ambrož Milánský? 

 

Výsledky: 

 1. Vánočních kostýmů je mnoho, ale nejznámější jsou 

Mikuláš, anděl, čert, tři králové. 

2. Jsou to vánoční ozdoby, které jsou vyráběny nejčastěji 

z chvojí. 

3. V Římě. 

4. Také se mu může říkat věnec na zavěšení nebo domovní 

znamení. 

5. Je to paradeisl. 

6. Je autor první vánoční písně. 

Justýna 

 

 

 



Jak asi všichni víme, tak čtyři týdny před Vánocemi je advent.                 

O adventu zapalujeme svíčky na adventním věnci. Pozor, abyste 

nezapálili dům! Vánoce jsou teď pro nás nejspíš nejlepší pouze kvůli 

dárkům. Ale také je to kvůli času strávenému s rodinou. Vím, že si 

teď asi říkáte, že tohle nikoho nezajímá, ale Vánoce nejsou jen o 

dárcích. Hlavně, abyste to nepřehnali s jídlem, protože po Vánocích 

můžete vypadat jako velká koule. Čas strávený s rodinou je mnohem 

lepší než hraní her na telefonu. Taky vám rodiče řekli, že nám 

Ježíšek nosí dárky? Určitě všem. Vánoce jsou skoro pro všechny 

nejlepší den v roce. Je skvělé, když se probudíme a vidíme, jak 

venku padá sníh. Bohužel posledních pár let se mu nějak nechce. 

Doufám, že si Vánoce užíváte jako já a dostanete hodně dárků pod 

stromeček. 

Gabriela 

Jak asi všichni víme, tak čtyři týdny před Vánocemi je advent.                 

O adventu zapalujeme svíčky na adventním věnci. Pozor, abyste 

nezapálili dům! Vánoce jsou teď pro nás nejspíš nejlepší pouze kvůli 

dárkům. Ale také je to kvůli času strávenému s rodinou. Vím, že si 

teď asi říkáte, že tohle nikoho nezajímá, ale Vánoce nejsou jen o 

dárcích. Hlavně, abyste to nepřehnali s jídlem, protože po Vánocích 

můžete vypadat jako velká koule. Čas strávený s rodinou je mnohem 

lepší než hraní her na telefonu. Taky vám rodiče řekli, že nám 

Ježíšek nosí dárky? Určitě všem. Vánoce jsou skoro pro všechny 

nejlepší den v roce. Je skvělé, když se probudíme a vidíme, jak 

venku padá sníh. Bohužel posledních pár let se mu nějak nechce. 

Doufám, že si Vánoce užíváte jako já a dostanete hodně dárků pod 

stromeček. 

Kamila 



 

Jak asi všichni víme, tak čtyři týdny před Vánocemi je advent.                 

O adventu zapalujeme svíčky na adventním věnci. Pozor, abyste 

nezapálili dům! Vánoce jsou teď pro nás nejspíš nejlepší pouze kvůli 

dárkům. Ale také je to kvůli času strávenému s rodinou. Vím, že si 

teď asi říkáte, že tohle nikoho nezajímá, ale Vánoce nejsou jen o 

dárcích. Hlavně, abyste to nepřehnali s jídlem, protože po Vánocích 

můžete vypadat jako velká koule. Čas strávený s rodinou je mnohem 

lepší než hraní her na telefonu. Taky vám rodiče řekli, že nám 

Ježíšek nosí dárky? Určitě všem. Vánoce jsou skoro pro všechny 

nejlepší den v roce. Je skvělé, když se probudíme a vidíme, jak 

venku padá sníh. Bohužel posledních pár let se mu nějak nechce. 

Doufám, že si Vánoce užíváte jako já a dostanete hodně dárků pod 

stromeček. 

Lea 

 

 



Interview 

Dnes si budu povídat s Vanessou Bönischovou, mou kamarádkou, 

která je devátém ročníku na Základní škole 17. listopadu.  

Kam plánuješ jít po základní škole? 

Plánuji jít na střední Mendelovu školu v Novém Jičíně – konkrétně 

obor veřejnosprávní činnost. 

 

Co tě k tomuto rozhodnutí navnadilo? 

Mé rozhodnutí ovlivnila moje maminka. 

 

Jaké předměty tě nejvíce bavily a proč? 

Nejvíce mě bavila němčina a výtvarná výchova, protože tam byla 

legrace. 

 

Na co se nejvíce těšíš v budoucí škole a co ti bude chybět? 

Těším se na odborné předměty a bude mi chybět menší počet 

vyučovacích hodin. 

Co tě ve škole nejvíce bavilo a ráda na to budeš vzpomínat? 

Nejvíce mě bavily přestávky a nejraději budu vzpomínat na své 

spolužáky. 

 

 

Děkuji Vanesse za milý rozhovor zaměřený na její budoucnost a 

studium na základní škole. 

Adéla 



Dnes jsem zde se svou kamarádkou Adélou Škrabolovou a položím ji 

pár otázek, abych se dozvěděla více z jejího života. 

Jaký je tvůj nejoblíbenější film? Co tě na něm nejvíce zaujalo? 

Můj nejoblíbenější film je Pravá blondýnka a nejvíce mě zaujalo, že 

se hlavní hrdinka stala i přes všechny předsudky lidí jednou 

z nejlepších právniček. 

Kterou cizí zemi/země jsi navštívila? Co se ti tam nejvíce líbilo?  

Navštívila jsem již Rakousko, Německo, Slovensko, Řecko, 

Chorvatsko a mnoho dalších. V Řecku se mi nejvíce líbilo moře a 

v Rakousku se mi nejvíce líbily hory. 

Zažila jsi někdy něco strašidelného? Jak ses cítila? 

Jednou, když jsme byly nakupovat v Tescu, mamka odešla vrátit 

vozík a já jsem zůstala sama u auta. Šel za mnou nějaký muž a začal 

zrychlovat, taky jsem zrychlila a potom začal utíkat a já jsem 

začala utíkat taky. Jakmile se ozval jeho křik, křičela jsem také, ale 

o pomoc! Naštěstí se vrátila mamka a muž utekl pryč. Byla jsem 

hodně vyděšená. 

Co nejhoršího jsi provedla ve škole? Co následovalo potom, jak 

ses cítila? 

Ve druhé třídě jsem si hrála na hvězdné války s ukazovátkem a 

zlomila jsem ho. Cítila jsem se hodně trapně. 

Jak si představuješ budoucnost? Co by podle tebe v ní mělo 

nezbytně být?  

Chtěla bych hodně dobře placenou práci, chtěla bych mít velký dům 

a krásného manžela s dětmi. 

 

Děkuji za rozhovor. 

Vanessa 



Povídám si s Táňou Procházkovou. 

1) Jaký je tvůj nejoblíbenější pořad v televizi?  

Vraždy v Midsomeru. Dívám se na to pravidelně a ani jediný díl 

mi nesmí uniknout. 

   

2) Čemu se věnuješ, když jsi sama doma? 

Odpočinku a relaxaci. Podle mě je to nejlepší uvolnění od všech 

mých starostí. 

 

3) Co bys udělala, kdybys našla cizí peněženku a v ní bylo 5000 

Kč? 

No, upřímně těžká otázka, ale asi bych ji nejprve odnesla své 

matce, která by ji následně odevzdala policii. 

 

4) Na co ráda vzpomínáš? 

Ráda vzpomínám na svůj první den ve škole, kde jsem poznala 

nové přátele. 

 

5) Kdybys měla možnost vrátit se v čase, kam by ses vydala 

proč? 

Vrátila bych se na své jedenácté narozeniny. Tam jsem totiž 

dostala svůj první notebook. Měla jsem ten pocit, když mám 

konečně něco sama pro sebe. 

 

Děkuji.  

Žaneta 



Dnes jsem tady se svou kamarádkou Justýnou Hruškovskou, s kterou 

povedu následující rozhovor.

1) Jaké máš koníčky? 

Florbal, malování, kutilství a čtení. 

2) Čím jsi vždy chtěl/a být? A proč? 

Lékařkou, protože denně zachraňuje životy lidí. 

3) Jaký je tvůj oblíbeny předmět ve škole? 

Matematika, výtvarná výchova, dějepis. 

4) Kdo je tvůj oblíbený/á učitel/ka a proč? 

Paní učitelka Iklová, protože dokáže věci dobře a srozumitelně 

vysvětlit. 

5) Co bys chtěl/a změnit na této škole? 

Prostředí, barvy stěn a toalet, aby to působilo příjemněji. 

Děkuji za rozhovor. 

Monika 

Rozhovor s Žanetou Kleinovou  

Jaké je tvé oblíbené jídlo? 

Mé nejoblíbenější jídlo je smažený sýr s bramborem, tatarkou a 

zeleninovou oblohou. Po tom bych se utloukla! 

Na kterou střední školu se hlásíš? 

Já chci jít na střední školu, obor interiérový designer. 

Proč chceš studovat zrovna tohle? 

Přišlo mi to zajímavé a dnešní době poněkud moderní povolání. 



Co bys chtěla dělat v budoucnu? 

Interiérová designérka. 

Která příchuť zmrzliny ti chutná?  

Miluji příchuť zeleného jablka. Tuto zmrzlinu si vždy kupuji v létě u 

Plavého Jadranu. 

Taťána 

Dnes povedu rozhovor se svou kamarádkou Veronikou Bunčkovou. 

 

Jak bys chtěla pokračovat ve svém studiu po základní škole? 

Po základní škole bych chtěla studovat gymnázium, ještě se ale 

rozhoduji mezi Gymnáziem v Příboře a v Novém Jičíně. 

Které předměty tě nejvíce baví ve škole? 

Ve škole mě rozhodně nejvíce baví anglický a český jazyk, ale také 

výtvarná výchova a výchova k občanství. 

Jaká je tvá vysněná práce? 

Když jsem byla menší, věděla jsem přesně, čím se chci stát, až 

vyrostu. Chtěla jsem být lékařkou. Teď se ale mé plány změnily a 

sama vlastně nevím, čím v budoucnu budu. 

Jaký je tvůj životní sen? 

Mým životním snem je cestování. Navštívit známá a zajímavá města, 

mezi které patří například New York a Amsterdam. Prozkoumat 

jejich kulturní památky a poznat, jak se v daném městě žije. 

Co bys chtěla ve svém životě změnit? 

Chtěla bych více cestovat. 

Děkuji za rozhovor.                                                         Marianne 


