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Předmluva 

Vážení čtenáři,  

přinášíme Vám druhé číslo našeho školního časopisu M11. Tentokrát jsme vyjeli s redakcí a 

s externími dopisovateli do Ivančic u Brna. Výlet to byl dobrodružný. Rádi se s Vámi podělíme 

o zážitky, které jsme si přivezli. Čtěte dále a dozvíte se mimo jiné, jak se slaví Vánoce v Rusku, 

Španělsku, Německu a Francii.  

 

 

Vaše redakce M11 
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Autor foto: Tereza a Lucie 

 

Toto je 22. vydání časopisu M11, vycházejícího na Základní škole, Brno Masarova 11, p.o. Časopis M11 pro Vás připravuje kroužek školního 

časopisu pod vedením Mgr. Kateřiny Trnkové, Bc. Davida Černocha a redakce ve složení: Šéfredaktorka Eliška Miková, redaktoři: Karolína 

Černošková, Lucie Schimmerová, Tereza Karásková, Renáta Karásková, Eliška Nováková, Daniel Šustera, Daniel Vyparina, Barbora Zdražilová, 

Aneta Pokladníková, Jan Pozdník, Susana Slováková, Jan Mikulica, Martina Klapuchová, Lucie Doleželová, Ngo Tri Duong – Dave. Uzávěrka 

proběhla 5.12.2014 a všechny informace jsou aktuální k tomuto datu. Připomínky , náměty n reportáže, nebo stížnosti ohledně obsahu či 

distribuce časopisu směřujte na nejbližšího redaktora nebo šéfredaktora. 

 

Příjemné počtení Vám přeje redakce M11 
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Naše cesta do Ivančic 

Redaktoři na začátku našeho novinářského campu byli rozděleni do čtyř redakčních týmů. 

Následné články popisují naše putování do SVČ Ivančice. 

 

Autor foto: Karolína a Tereza 

Dejv navigátor! 

Ve 14 hodin jsme měli sraz s Dejvem a paní uč Trnkovou u 

školy. Všichni stojíme na místě a čekáme na Dejva, po chvíli se 

dočkáme a přijde s velkým modrým zavazadlem a s čepicí 

s velkou bambulí.  

Konečně jsme se vydali na naši cestu a městskou dopravou se 

dopravili až ke Kampusu v Brně Bohunicích.  

Potom začala cesta autobusem 406, která byla ohromující jak 

pro nás, tak pro cestující. Mačkali jsme se tam jak sardinky a 

všichni toho měli opravdu dost. Vystoupili jsme v Ivančicích na 

náměstí a Dejv dostal mapu do ruky a následovala dlouhá cesta, 

aneb cesta tam a zase zpátky. Naštěstí nás potkal náš bývalý 

žák, Dan Stupala, žijící v Ivančicích, který nás dovedl do střediska volného času.  

Všechny bolely záda a nohy, ale zároveň byli šťastní, že jsme dorazili (i s Dejvem) 

• Dejv – pan učitel David Černoch (růžový obláček pohody) 
 

Autoři: Eliška Miková, Honza Mikulica, Denisa Vašíčková, Tereza Alexová 

Cesta do Ivančic 

 

Ve dvě hodiny odpoledne jsme vyšli procházkou na tramvaj a 

jeli jsme na Křídlovickou, kde jsme přestoupili na autobus 60 

a jeli jsme na Kampus.  Tam jsme přestoupili na velmi 

nacpaný autobus 406 a jeli jsme až do Ivančic na náměstí. 

Bloudili jsme po Ivančicích a šli jsme kolem Penny. Ke konci 

se pan učitel trošku „ztratil“. Na konec jsme všichni 

v pořádku dorazili a i pan učitel se našel. Všichni jsme se 

ubytovali a měli jsme svačinu a za chvíli jsme šli na večeři. 

Přijel Pavel Zdráhal. Je zde wi-fi.  

Autoři: Barbora Zdražilová, Julie Miková, Aneta Pokladníková, Duong Dave, Daniel Šustera 
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Cesta do Ivančic 

 

Naše cesta do Ivančic začala, když jsme se všichni sešli před 

školou. Zažili jsme krušnou a dlouhou cestu v MHD. Po tlačenici 

v autobuse jsme konečně spatřili světlo krásných, ale lehce 

zapáchajících Ivančic. Opět nás čekala zdlouhavá cesta, ale 

tentokrát pěšky. Kousek za PENNY marketem nás zastavil velice 

„laskavý“ pán, který vyžadoval pozornost dětí a stěžoval si, že 

nikdo neumí zdravit. Naštěstí pan učitel Černoch zachoval 

chladnou hlavu a zeptal se na cestu. Přesto, že hrozilo, že ho 

zakousne vzteklý a vypelichaný pes. 

Autoři: Barbora Boháčková, Diana Klusáková, Jan Pozdník, Karolína Krobotová 

Hororová cesta do Ivančic 

Ve dvě hodiny odpoledne jsme se sešli u naší školy a o čtvrt hodiny později jsme vyrazili na 

naši hororovou cestu do Ivančic. Nejprve jsme jeli tramvají 8 na 

zastávku Křídlovická, tam jsme přestoupili a nasedli na autobus 60 

a jeli na zastávku Fakultní nemocnice Brno. Ale tím to ještě 

nekončí. Zatím bylo všude alespoň jedno volné místo, ale 

najednou přijel autobus 406, kterým jsme měli jet až do Ivančic. 

Ale v tom to přišlo. Ani jedno volné místo, všichni jsme museli stát 

v uličce autobusu. Místo se uvolnilo asi až o 9 zastávek dál. Když 

jsme dorazili na náměstí, vyrazili jsme směrem k jejich vánočnímu 

stromečku. A odtud jsme se vedli až za obchod Penny, a teprve za 

obchodem nám jeden pán řekl, že jdeme úplně špatně. Museli 

jsme se vracet, až na náměstí.  Odtud jsme se vydali dobrým 

směrem. A tím to způsobem jsme se dostali až sem. Byla to cesta 

jak z hororu. A to je konec naší hororové výpravy do Ivančic.  

Autoři: Lucie Botková, Aneta Pokladníková, Daniel Vyparina, Eliška Nováková 
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Dobrovolníci v SVČ Ivančice 

Naši redaktoři měli jedinečnou možnost účastnit se tiskové konference dobrovolníků 

pracujících v SVČ Ivančice. Jsou to mladí lidé, kteří se rozhodli na rok odjet ze své země a 

pomáhat nebo organizovat různé aktivity. Lucas, Maria, Carlos a Máša poskytli redaktorům 

rozhovory a dali jim možnost nahlédnout do vánočních tradic svých zemí i svého soukromí. 

 

Zleva: Carlos, Máša, Maria a Lucas             Autor foto: Kateřina Trnková 

Následují reportáže jednotlivých týmů, které mapují to, co se děti od dobrovolníků 

dozvěděli. 

TÝM REPORTÉRŮ číslo 1 

MARIA 

Marie pochází z Francie její 21 let a má ráda sportovní aktivity a obchody. Má jednu sestru, ale 

jméno nám neřekla. Má ráda koláč a chce pracovat ve známé firmě, kde by se mluvilo anglicky. 

Nemá ráda psy, ale má ráda koně a kočky. Nemůže mít kočku, protože je na ni alergická. Ve 

Francii mají zoo, která je ve velkém parku s opicemi, slony, žirafami a různými exotickými 

zvířaty. Má rada koně, jenže na nich ještě nikdy nejela. 

LUKAS                                                                                                                                        

Pochází z Německa a je mu 18 let. Zůstane tady do října 2015. Pracuje v oblasti sportovních 

aktivit. Trénuje malé fotbalisty.                                           

MÁŠA                                                                                                                                     

Maruška pochází z Ruska a její 24 let. Bydlí tady 8 měsíců. V Rusku bydlí v menším městě 

v evropské části Ruska. Mluví velmi dobře česky.                                                                                                                 

CARLOS                                                                                                                                      

 Carlos je ze Španělska a je mu 26 let. Má rád sport a lezení po horách. Říkal, že tady v České 

Republice se mu libí.                                                                              

Autor: Aneta Pokladníková, Dan Vyparina, Lucie Botková, Eliška Nováková 
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TÝM REPORTÉRŮ číslo 2 

 
MÁŠA 

 
Měli jsme šanci promluvit si23 letou Ruskou Mariou Grigoryeovou. 
Mohli jsme ji říkat Máša. Její oblíbené město je Praha. Má ráda pizzu. 
Má domácí mazlíčky 2 psi, papouška a ryby. Řekla nám, že 3.12 bylo v Rusku -30 stupňů. Na 
počasí u nás si nestěžuje.  
 
Víte kolik je hodin v Rusku a kolik u nás v Brně? 
     RUSKO               ČESKO 
     00:00               22:00 
     13:00               11:00 
      
 

Autoři: Barbora Zdražilová, Julie Miková, Daniel Šustera, Dong Dave 
 

 
TÝM REPORTÉRŮ číslo 3 

 
Reportáž s cizinci 
 
Měli jsme tu příležitost popovídat si se zahraničními dobrovolníky, kteří jsou v projektu 
Evropské unie. Mluvili většinou anglicky. Mezi ně patřili: 
Němec-Lukas 

-18 let 
-rád sportuje (fotbal, je i trenér) 
-skončil střední školu 
-má rád Prahu a Moravský Krumlov 
Francouzka-Marion 

-21let 
-ráda sportuje (běhá, aerobik) 
-má ráda kočky 
-ráda nakupuje 
-ráda maluje (zeď klubu) 
-má vystudovaného Bc 
-nemá ráda naše počasí 
Ruska-Maria 

-23let 
-8měsíců tu bydlí 
-má ráda děti, cestování, psi 
-baví ji pomáhat 
-má ráda češtinu 
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Španěl-Carlos 
-26let 
-má rád sport a rád leze po skalách 
-chtěl by teplejší počasí 
-nemá rád malá města 
-obdivuje to, že se přezouváme, 
-nemá rád sladké nápoje 
 

Autoři: Eliška Miková, Jan Mikulica, Denisa Vašíčková, Tereza Alexová 

 
 

Vánoce v cizích zemích 

Německo 
 
Lukas nám řekl, že předvánoční čas u nich začíná adventem stejně jako u nás.  
Hodně se u nich slaví Mikuláš a 24. prosince nosí dárky Ježíšek. Během Vánoc tráví hodně 
času s rodinou. Následující dny jezdí za svými příbuznými. Slaví taky Nový rok, většinou 
s partou kamarádů. 
 
Francie 
 
Marion dává 24. prosince pod stromeček jídlo a sušenky pro Santu Clause a 25. prosince je 
pod stromečkem spousta dárků a mají bohatý oběd a vánoční dort, ve kterém bývá zmrzlina. 
 
Rusko 
 
Máša Vánoce neslaví. V Rusku se slaví Nový rok. A oslavují ve 
velkém. Dárky dostávají děti na Nový rok od Dědy Mráze a 
s jejich rozdáváním mu pomáhá jeho vnučka Sněhurka. Pokud 
jste viděli pohádku o Mrazíkovi, určitě si představíte, jak Děda 
Mráz vypadá. 
 
Španělsko 
 
Carlos ve Španělsku 24. prosince mlátí dřevy do dřevěného 
smajlíka a zpívají u toho slavnostní píseň. Potom 25. prosince 
mají rodinný oběd. Na dárky si počkají ze všech nejdéle, až do 
6. ledna na svátek Tří králů. 

Celý redakční tým 

                  

Vánoce v cizích 

zemích v datech 

Německo 24.12 chodí 
Ježíšek.(Lukas 18 let). 
Francie 24-25.12 
chodí Santa Claus 
(Marie 21 let). 
Španělsku24.12 chodí 
ježíšek (Carles 26 let). 
Rusko 6-7.1 chodí 
Mrazík se svoji 
vnučkou Sněhurkou 
(Marie 23 let). 
 
 


