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Naši milí čtenáři, 

 

přinášíme Vám předposlední číslo S(p)ojky tohoto školního roku. Troufáme si tvrdit, ţe 

se ani tento měsíc nebude vůbec nudit.  

Dočtete se o všech akcích, které se na naší škole během května odehrály. Pan učitel 

Hulín nám povyprávěl o dějepisné olympiádě, naši členové redakce ze 7.A vám zase přiblíţí, o 

čem bylo a jak probíhalo promítání dokumentů o východní Africe, jehoţ se v kině Sněţník 

zúčastnili ţáci 6. a 7. tříd. Přinášíme vám také reportáţ o exkurzi do Terezína, kterou pro 

deváťáky zařídili pan učitel Hulín a pan učitel Gajdoš. Nezapomeneme se ohlédnout ani za 

velmi podařenou akademií. To, ţe se líbila, dokazují také rozhovory s rodiči, které pro vás po 

skončení večerního představení redakce vyzpovídala. Jiţ teď se můţete těšit na červnové číslo, 

v němţ se k akademii opět vrátíme. Připravujeme pro vás velkou fotoreportáţ, proto vás 

všechny ţádáme o jakékoliv fotografie pořízené během generální zkoušky i večerního 

představení. Podíváme se také do hodiny anglického jazyka, která vám přiblíţí práci ţáků na 

jejich projektech. 

V rubrice Tvorba našich ţáků naleznete druhý díl velice napínavé povídky Pohřešovaná. 

Nezapomněli jsme ani na výtvarnou tvorbu menších ţáčků. Během jejího prohlíţení si můţete 

procvičit základy angličtiny a vyzkoušet své pozorovací schopnosti. Pobavit se vás jiţ podruhé 

rozhodla naše pubertální a moudrá sojka Naty. Její článek je opět plný humoru a ironie jí 

vlastní.  

Vyzpovídána pro vás tentokrát byla paní učitelka Jílková. Dozvíte se nejen to, jak vnímá 

naši školu, ale i některé drobnosti a detaily z jejího osobního ţivota.  

V neposlední řadě vás pobaví stránka plná vtipů a také anketa.  

 

Za celou redakci Vám přeji příjemné počtení.  

Pavla Dvořáková 
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Rozhovor s panem učitelem Hulínem 

 

Kdo se zúčastnil dějepisné olympiády? 

Zúčastnily se 8. třídy, nejprve proběhlo školní kolo. Poté jsem  

vybral pět nejlepších: 

 EmčaJílková – 8.A 

 Terka Bárová – 8.A 

 Aneta Kudrnová – 8.B 

 Tom Kudrna – 8.B 

  a kapitán Daniel Vogel  – 8.B 

Kdo to vyhrál celkově? 

My jsme byli třetí, což je myslím dobré. No celkově to ale vyhrál  

gympl. 

Jak to probíhalo? 

Dvě kola – jedno kolo bylo v místnosti (vlastně v restauraci), tam byly různě soutěžní úkoly. 

Pak proběhlo další kolo – to se běželo venku s navigací. Prostě žáci soutěžili, hledali úkoly a 

tak.  

Kdy se to pořádalo? 

29. dubna, ve středu. 

Jaká byla atmosféra? 

Bylo to docela příjemné, bylo to dobře zorganizované. Soutěžilo tam hodně družstev – asi 

12 týmů, ale bylo to dobré. 

Jak hodnotíte sloţitost otázek? 

Já jsem je připravoval na úplně něco jiného. Připravoval jsem je hlavně na historii Děčína. 

Pak to bylo ale takové hravé, různé rozmazané obrázky s tím, aby soutěžící poznali, co se 

tam skrývá. 

Z jakého historického období byly otázky? 

Většinou z 20. století. 

Děkujeme za rozhovor. Míša Tomanová, 7.A, Nikol Pospíšilová, 8.B 
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Dne 6. 5. se 6. a 7. ročníky zúčastnily 

promítání naučného filmu o východní Africe. 

Světem zdejších domorodců nás prováděli 

zkušení moderátoři. Ukázali nám svět, kde 

neexistují zákony jako u nás. Provozuje se tam 

dětská práce a v některých částech jsou 

zaznamenávány hrubé zločiny. Úroveň zdejších 

škol je na bodu mrazu. Třídy nejsou rozdělovány 

podle věku. V některých třídách spolu sdílí jednu místnost dvacetiletý mladík s třináctiletým 

dítětem. Jejich vědomosti jsou podprůměrné. Za práci tam rozhodně nejsou vysoké mzdy 

jako u nás. Například za půl hodiny obdělávání solných kamenů ve vysokých teplotách 

dostane pracovník 3 africké peníze.  

Za tyto poznatky můţeme poděkovat cestovateli Adamu Lelkovi, který nás na 

hodinu a půl vzal do světa afrických lidí a zavedl nás do zákoutí jejich ţivota. 

 

 Saša Weisová, Míša Tomanová, Víťa Zlámal, 7.A 
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V pondělí 18. 5. 2015 jeli ţáci devátých ročníků se svými dějepisáři, panem 

učitelem Janem Hulínem a panem učitelem Josefem Gajdošem, do Terezína. Tento zájezd 

je pro ţáky devátých tříd organizován kaţdý rok jako součást výuky.  

Letos deváťáci hned ráno vyrazili autobusem, a kdyţ dorazili na místo, čekali asi půl 

hodiny na prohlídku, která trvala hodinu. Dále pro ně byl připraven film. Ptali jsme se pana 

učitele Hulína, jestli se mu výlet líbil. Odpověděl, ţe ano a těší se, aţ tam příští rok pojede 

zase. Kdyţ jsme tu samou otázku poloţili nejmenovanému ţákovi 9. A, odpověděl, ţe to 

bylo fajn, ale cesta se mu zdála moc dlouhá. Dále si také postěţoval, ţe do Terezína 

nemohli jet bez učitele. Ze všech odpovědí ţáků ale myslíme, ţe se výlet vydařil a líbil se 

jim i učitelům. 

 

 Kája Ševčíková, 8.B 
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Dne 28. 5. 2015 se odehrála 4. školní akademie. Hlavními organizátory byli p. uč. 

Gajdoš a p. uč. Volovecký, kterým děkujeme za realizaci celé akce.  

Dopoledne se odehrála generální zkouška, kde se objevily technické problémy se 

zvukem. I přesto skončila generálka po dvanácté hodině a ţáci měli rozchod. Znovu se 

sešli před divadlem v 16:15.  

Pro veřejnost začínala akademie v 17:00. Program začínal vystoupením maţoretek 

a pokračoval parodií na Televizní noviny v podání 8.B. Dále se v divadle zpívalo, 

recitovalo, tančilo a hrálo. V některých vystoupeních se předvedli i učitelé, kteří vţdy 

sklidili velký aplaus. Celkově se akademie velmi vydařila a diváci byli nadšení. Zvláštním 

vystoupením byla ukázka karate, kterou předvedl Miroslav Beránek. Diváci byli téţ 

nadšení z hudebního pásma 5.A, které hodnotíme jako velmi originální. Na závěr 

akademie proběhla děkovačka, při níţ všichni ţáci nastoupili na pódium a tleskali do 

rytmu hudby. Zvlášť dojatí byli ţáci 9.A i někteří učitelé. Celá akce se natáčela, záznam 

bude moţno zakoupit v průběhu června. 

 

 Karolína Ševčíková, Martina Procházková, 8.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohuţel došlo k technickým problémům, proto některá vystoupení nebyla natočena. 

Proto prosíme rodiče či ostatní diváky, kteří natočili některé z chybějících představení, aby 

kontaktovali naši školu a pomohli nám tak zkompletovat všechna vystoupení. Více informací 

naleznete na internetových stránkách školy. 
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Jo, opravdu super, povedlo se to. Kdyţ 
bude další, tak přijdu. 

No... Krásné, byli jste moc šikovní. A Honza 
jako fackovací panák, super!   
(pozn. red. Honza David ze 7.A, scénka Vražda ve 
školní jídelně)  

Jo, opravdu super, povedlo se to. Kdyţ 
bude další, tak přijdu. 

Mně se to líbilo moc. 
Někdy zase přijdu, rád se 
na to i někdy zase podívám. 

Bylo všechno dobře slyšet? 

- Jo, bylo perfektně. 

Takţe se vám to líbilo? 

- Nádhera. 

A kdo se vám líbil nejvíc? 

- To se nedá tak říct, protoţe ti malí jsou dobří, 
stejně tak i ti velcí. Ale nejvíce tleskali asi 
páťákům, s kterými vystupovala i paní učitelka. 
To se opravdu povedlo. 

Jak se vám to líbilo? 

- Úţasné, fantastické, všechny 
chválím. Prostě nádherná 
akademie. 

A bylo to dobře slyšet? 

- Perfektní. Fakt perfektní. 

Takţe není nic, co byste změnila? 

- Ne, bylo to naprosto dokonalé! 

Do příštího čísla pro vás chystáme velkou fotoreportáţ ze školní akademie. Budeme vděční za 

jakékoliv fotografie, které jste během akademie pořídili (jak během představení, tak v zákulisí). 

Fotografie zasílejte na e-mail dvorakovazsbynov@gmail.com, při větším mnoţství je noste do 

kabinetu českého jazyka k pí uč. Dvořákové. Předem děkujeme! 
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Po prvním roce výuky angličtiny se toho třeťáčci naučili více neţ dost. To si také 

dokázali během tvoření projektů, v nichţ vyuţili vţdy co nejvíce znalostí, které si 

během hodin s paní učitelkou Zinou Kirillovou osvojili. Ţáci 3.B formou skupinové 

práce vytvářeli tři vyučovací hodiny projekty na libovolné téma. Výtvory jsou nyní 

vystaveny na chodbě u učebny anglického jazyka.  
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5 dní PŘEDTÍM 

 

Něco se dělo. Kdekoliv Monica prošla, měla pocit jako by ji někdo sledoval. 

Neustále měla pocit, ţe někdo kontroluje její kaţdičký pohyb. Kaţdý den si byla více a 

více nejistá. Někdy, kdyţ se procházela lesem, mohla uslyšet, jak za ní křupou větvičky. 

Vţdy kdyţ se otočila, bylo tam liduprázdno. Začínalo to zacházet stále hlouběji.  

Seděla doma a zrovna přemýšlela o celé té situaci. V tu dobu ji ale z myšlenek 

vyrušilo zaječení, které se dost rychle měnilo v zoufalý křik. Vyběhla před dům a jen 

vyděšeně zírala na to, co právě viděla. Spatřila dívku, která sebou zmítala pod rukama 

nějakého chlapa. Snaţila se mu vyškubnout, ale on ji silně drţel za zápěstí. Vypadalo to, 

jako kdyby měla pořezané ruce, protoţe z jen pár dní starých ran začala opět vytékat krev. 

Dívka pouze plakala bolestí. Kdyţ se Monica rozeběhla na pomoc, dívka k ní otočila 

hlavu. Monica spatřila svůj obličej, akorát o pár roků mladší...  Najednou vše utichlo. Vše 

bylo pryč. Najednou tam zase stála sama. Zase zpívali vesele ptáci. Monica jen sedla k 

prahu dveří a vyčerpaná a zmatená usnula. 

Kdyţ se probudila, měsíc uţ svítil na obloze plné zářících hvězd. Pomalu se 

dopotácela dovnitř chaty a spatřila v kuchyni mamku. Měla chuť se zeptat, proč ji 

nevzbudila, ale matka ji předběhla: „Co tu proboha děláš?! Před minutou jsem byla u tebe 

v pokoji a dělala jsi, ţe spíš!“ Z Monicy nevyšlo ani slovo, jen rychle vběhla do pokoje. 

Deka na zemi a dokořán otevřené okno.  

„Mám toho všeho dost! Co po mně sakra chceš?!“ Zakřičela Monica zoufale z 

okna. Vzala deku do ruky, ale kdyţ ji prudce popadla, vypadla z ní dýka. S rozklepanýma 

rukama ji uchopila za rukojeť a schovala do skříňky. Zabalila se pod deku. Kdyţ uţ 

usínala, slyšela, jak někdo zavírá okno. „Dobrou, mami,“ zašeptala. V tu dobu naštěstí 

ještě nevěděla, komu přání na dobrou noc vlastně říkala. 

 



 TVORBA NAŠICH ŢÁKŮ  kvě ten  2015 
 

 

1 den PŘEDTÍM 

 

Ostrov si velmi oblíbila, ale uţ chtěla jet pryč. Za těch pár dní se tu cítila stále více 

nejistě. Od té noci se nic divného nestalo, ale stále cítila ten divný pocit, který jí svíral celé 

tělo. Přes tu všechnu nechuť a blbý pocit nosila v kapsách tu dýku. Jak si řekla – pro kaţdý 

případ. Uţ nechodila tak uvolněně jako dřív, chodila...zvláštně. Jako kořist. 

Měla toho dost, toho věčného schovávání se doma, a tak po celém dlouhém dni 

stráveném v chatce vyšla ven. Nejprve ji zarazilo ostré sluneční světlo, musela si zakrýt oči. 

Vydala se do lesa, tradičně na „svůj“ palouk. Po cestě si zpívala. Najednou jí přišlo, jako 

kdyby ji všechny starosti opustily. Jako kdyby se zpíváním všechen ten strach odcházel 

někam hodně daleko. 

Došla na palouk a zarazila se. Uprostřed seděla v rudých šatech dívka. TA dívka. 

Carolina... Byly úplně stejné. Jen ona byla mladší. Stejně hnědé kudrnaté vlasy, které 

dosahovaly aţ pod pás. Vypadalo to, jako kdyby Monicu ani neviděla. Jen tam seděla a 

trhala kytky. Monica zbystřila. Z lesa vycházel další člověk. No, spíše chlapec. Šel ke 

Carolině za jejími zády a snaţil se být ticho, ale stejně se mu to nepodařilo - hlasitě šlápnul 

na jednu větev. Carolina se vylekaně ohlédla, a jakmile ho uviděla, se smíchem se 

rozeběhla k němu. Padla mu kolem ramen a usmívala se. Chlapec tak nadšeně 

nevypadal... Spíše smutně. Monica si všimla, jak jeho stisk objetí zesílil.  Jednou rukou ji 

pustil a něco jí zašeptal. Monica viděla, jak Carolina znejistěla, chtěla se odtáhnout, ale 

chlapec ji silně drţel. Poté pozvednul ruku, ve které drţel dýku. Monica na Carolinu řvala, 

ta ji ale vůbec neslyšela. Vypadalo to, jako kdyby ji tam vůbec nikdo neviděl. Jako kdyby 

tam vůbec nebyla. 

Dýka se zvedala stále nahoru. Kdyţ se napřahoval, teprve teď si toho Carolina 

všimla. Kryla se holýma rukama. Nápřah uţ nešlo zastavit. Schytaly to její ruce. Dívka jen 

zůstala leţet bolestně na zemi. Dívala se, jak jí z ţil vytéká krev a s ní i její ţivot. Chlapec 

jen vyděšeně zíral na její tělo, jako kdyby mu teprve teď došlo, co to vlastně udělal. Dýku 

celou od krve pustil na zem a běţel pryč.  

 

 



 TVORBA NAŠICH ŢÁKŮ  kvě ten  2015 
 

 

Jirka, 8.C: Colgate 

Mirek, 8.C: Curaprox 

pí uč. Prajzentová: Signal 

Monica doběhla k ní, klekla si, a kdyţ se jí podívala do tváře, byla zase jen sama. 

Najednou ţádná krev. Klečela tam uprostřed palouku a s rozklepanýma rukama hmatala 

po zemi po známkách toho, co se tu před několika minutami odehrálo. V hlavně jí pak ale 

vyskočila otázka. Dělo se to opravdu v tu dobu? 

 

Pokračování v příštím čísle. 

 

 Nikol Pospíšilová, 8.B 
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Matouš Paska, 1.A 
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Paní učitelka Kirillova zadala svým ţákům ze 4.B úkol z anglického jazyka, v němţ 

měli vyuţít své znalosti geometrických tvarů a barev. Nejzdařilejší práce si nyní můţete 

sami prohlédnout.  

Najdete všechny tvary dané barvy, na něţ se vás ţáci ptají?  

Anežka Švecová 

Nici Veličková 
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Eliška Havlová 

Marianka Smith 
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První máj je lásky čas. V tom případě 

mi nejde do hlavy, proč se prvního máje slaví 

svátek práce. Kdo by sakra miloval práci?! 

Znám spoustu lidí, kterým se práce dokonce 

příčí tak, ţe do ní raději ani nechodí. Ovšem 

to zdaleka není všechno. 

Ještě těsně před prvním májem se totiţ 

slaví čarodějnice. Náhoda? Já si myslím, ţe ne! Moje 

teorie je taková, ţe se po staletí slavilo pálení 

čarodějnic, radovalo se, dokonce se moţná i pil 

alkohol! Bohuţel, nikdo není neomylný a je dost 

moţné, ţe se za tu dlouhou dobu spousta lidí spletla a 

upálila svou matku, učitelku, manţelku, přítelkyni, 

tchýni nebo babičku jen proto, ţe byly nadmíru ošklivé. 

Coţ se ţenám nemohlo vůbec líbit, a proto začaly protestovat a bouřit se. To se 

ale zase nemohlo líbit muţům! Tak se udělal kompromis. 30. dubna se spálí ošklivky a 

1. května se zbytek zahrne láskou, aby na to zapomněly. No jo, tak uţ to chodí u druhů 

jako je člověk... 

 

 Naty Rosická, 8.B 

Nashle v příštím čísle!!!  
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Zajíc přijde do hospody a zakřičí: „Kdo mi ukradl koně?! Ať se okamţitě 

přizná, nebo udělám to, co udělal můj děd před padesáti lety!“  

Chvíli je ticho, potom pomalu zdvihne ruku medvěd a tiše vykoktá: 

„Promiň, máš ho za rohem.“ 

Po chvíli se zajíce zvířata bojácně ptají, co udělal jeho děd. Zajíc 

odpoví: „Šel domů pěšky...“ 

Maminka: „Pepíčku, kdy si opravíš tu známku z matematiky?“ 

Pepíček: „Nevím, paní učitelka nosí ten notes pořád u sebe!!!“ 

Pán má papouška a ten mluví strašně sprostě. Pán uţ neví, jak ho to 

odnaučit, a tak ho jednou za trest zavře do mrazáku. 

Po chvíli mrazák otevře a papoušek říká: „Omlouvám se za své 

nevhodné chování, jiţ se to nebude opakovat. Mám jen jednu otázku. 

Co udělalo to kuře?“ 

Veverka sedí na stromě a louská 

oříšky.  

Rozlouskne první – stříbrné šaty. 

Rozlouskne druhý – zlaté šaty. 

Rozlouskne třetí – šaty s diamanty. 

Veverka se rozpláče, schoulí se na 

větvičku a vzlyká: „Já se asi kvůli tý 

pohádce nikdy nenajím!“ 

Jak zaměstnáte blondýnku na 

celý den? 

Napište na dvě strany papíru 

„Prosím otoč“. 
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R.: Jak se vám líbila akademie? 

Pí. uč. Jílková: Mně se líbila moc. 

R.: Co se vám na ní nejvíce líbilo? 

Pí. uč. Jílková: Moje třída…samozřejmě…jinak to nejde. A všechny 

ostatní třídy.  

R.: Jste spokojená s výkonem vaší třídy? 

Pí. uč. Jílková: Úplně, strašně moc. 

R.: Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Pí. uč. Jílková: Ano mám. 

R.: A jakého? 

Pí. uč. Jílková: Dţungaráka. 

 R.: Které je vaše oblíbené jídlo? 

Pí. uč. Jílková: Noo… to se nedá říct. 

R.: Chutná vám ve školní jídelně? 

Pí. uč. Jílková: Musím odpovídat? Jak co, jak kdy. 

R.: Jste na této škole ráda? 

Pí. uč. Jílková: No….to definitivně  

R.: Jak vycházíte se ţáky? 

Pí. uč. Jílková: Jak s kterými, ale snaţím se s nimi vycházet dobře. 

R.: Kam byste jela na dovolenou, kdybyste vyhrála ve sportce? 

Pí. uč. Jílková: To je jasný, do Karibiku. 

R.: Kolik je vám let? 

Pí. uč. Jílková: Musím to říkat? 39 a půl, ale psst.  

R.: Děkujeme. Na shledanou. 

Pí. uč. Jílková: Na shledanou. 
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Jan Kovář, 9.A: „Byl to vlčák a zemřel na nemoc s klouby.“ 

Senátor Jakup – proti týrání zvířat (Naty Rosická, 8.B): 

„Bylo jich opravdu poţehnaně, takţe si nejsem úplně jist. 

Se vší pravděpodobností to ale byla kočka. Bohuţel, jak 

zemřela, vám nepovím, nejspíše od nás utekla v zápalu 

boje o holý ţivot.“ 

Marek Ehl, 6.A: „Já neměl zvířátko. “ 

Bára Zlámalová: „Moje první zvířátko byla 

kočka Míša.“ 

Víťa Zlámal, 7.A: „Moje první zvíře byl králík 

Zuza. Zemřel na nemoc.“ 

Saša Weisová, 7.A: „Moje první zvíře byla kočka 

jménem Labutí princezna. Zemřela, kdyţ ji 

srazilo auto.“ 

Viktor Weis: „Moje první zvířátko byl křeček jménem Roby.“ 

? 

? 
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Pokud máte jakékoliv nápady či připomínky, nebojte se je sepsat na papír a vhodit do naší 

schránky u třídních knih. Na následujících fotografiích si můţete prohlédnout, jak vypadá. 

Celá redakce vám přeje krásný poslední měsíc školy! 

Redakce: Víťa Zlámal  Martina Procházková 

 Saša Weisová  Dan Mašek     

 Míša Tomanová Jára Veselý 

 Naty Rosická  

 Kája Ševčíková  
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