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  l i s topad  2015 

Vítáme Vás v listopadovém čísle našeho školního časopisu!  

Opět se Vám hlásíme s jiţ osmým číslem S(p)ojky! Máme za sebou měsíc listopad a 

s ním i Dušičky nebo třídním schůzky, které jste snad přečkali v klidu. Spousta se toho odehrála 

také na naší škole a my jsme pro Vás o všech akcích připravili články.  

Tentokrát Vás čeká druhá část obsáhlého článku paní učitelky Jílkové o jejím pobytu v 

Anglii, na němţ byla spolu s dalšími učiteli, rozhovor s paní učitelkou Prajzentovou, článek o 

tom, jak se v našich druţinách slavil Halloween, o turnaji ve florbalu a miniházené, pozvánku 

na show pana Bublinky v druţinách a samozřejmě výšplechty naší moudré sojky, ve kterých se 

tentokrát dozvíte i termíny školních trhů. Doufáme, ţe se na ně přijdete podívat, protoţe právě 

tam bude mít premiéru i první představení hereckého krouţku!  

Mimochodem prosincové číslo vyjde jiţ před vánočními prázdninami. Takţe si ho 

budete moct přečíst kolem půlky prosince. Jeho příprava je v plném proudu a věřte, ţe bude 

opět pestré. Ale nebudeme zase moc předbíhat. Pojďme se podívat, co přinesl měsíc listopad 

k nám do školy. 

 

Za celou redakci Vám přejeme příjemné počtení.  

 

Karolína Ševčíková, Natálie Rosická 9. B 
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Na začátku listopadu 2015 se konal florbalový turnaj, kterého se účastnil celý druhý 

stupeň naší školy. Dne 4. 11. byl turnaj pro mladší ţáky. Pořádala ho Asociace školních 

sportovních klubů na ZŠ Vojanova. Naši ţáci skončili na dobrém 4. místě ze 7. Pan učitel výkon 

okomentoval jako velmi dobrý. 

Dne 11. 11. se konal turnaj pro ţáky starší, který stejně jako ten předchozí pořádala ASŠK 

na ZŠ Vojanova. Naši mladší sportovci sice neskončili na tak dobrém místě jako starší ţáci, ale 

nebyli poslední. Umístili se na 7. místě z 8. Pan učitel k tomu řekl, ţe nevadí, jací byli, ţe na tom 

nezáleţí, a také uvedl, ţe v protějších týmech byli samí sportovci. 

Na obou dvou turnajích naše sportovce podporoval p. uč. Zelený. 

 

Zlámal Vít 8.A 

 

Ţáci 2. a 3. tříd se zúčastnili v pátek 6.11.2015 na ZŠ Vojanova turnaje v miniházené. I 

přesto, ţe jsme v této soutěţi úplnými nováčky, obsadili jsme pěkné 5. místo. A tady jsou jména 

hráčů a hraček – kapitán Páťa Retzer, Jenda Melen, Kuba Vyšohlíd, Vojta Rys, Bety Peterková – 

všichni ze 3. B, dále Táda a Dáda Fábelovi, Kristýnka Hořáková ze 3. A a Vlastík Škoda ze 2. B. 

Velký dík patří Tondovi Koupkovi ze 3. A, který se jako brankář velice osvědčil.  

 

pí uč. Y. Jiránková, školní trenérka 
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V pátek 6. 11. oslavovaly tři ze čtyř oddělení druţin Halloween. Kolem sedmé hodiny 

večerní odvedli rodiče své ratolesti v nápaditých kostýmech do školy. Vychovatelky si pro děti 

připravily pestrý program. Tančilo se, jedlo a samozřejmě strašilo. Připravena byla i stezka odvahy 

a různé hry. Kolem půl dvanácté šly děti spát a druhý den ráno zhruba v devět hodin si pro ně 

začali chodit rodiče. Děti se celý večer dobře bavily a řekly nám, ţe by si moc rády podobnou 

akci zase někdy zopakovaly. 

Karolína Ševčíková 9.B 
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Pondělí, 24. 8. 2015  

Druhý týden pobytu v Anglii, kdy do školy budeme chodit ráno a odpoledne budou volná. 

Tak snad nám bude přát počasí a budeme si moci udělat nějaký ten výlet.  

Po škole a typickém anglickém obědě jsme vyrazili za nákupy. S paní učitelkou 

Dobešovou a Leibnerovou jsme to pěkně rozjely a snad budou mít naši blízcí doma z dárků 

radost. Po nákupech jsem holky „trochu“ protáhla městem a okolím (rozuměj – zabloudila jsem a 

v tom dešti jsme si zašly asi 5 kilometrů, coţ se vůbec nelíbilo našim papírovým nákupním taškám 

:-D ), ale holky byly milionové a vůbec se na mě nezlobily.  

Po krátkém odpočinku jsme si udělali úkoly a sešli se opět na večerní povídání, protoţe 

venku pořád pršelo.  

Úterý, 25. 8. 2015  

Ráno jsem brzy vstávala, protoţe kvůli chrchláku jsem nemohla spát. Po škole opět 

společný oběd v Mary Shelley, dnes ještě s mou novou spoluţačkou Ivou, účou od Brna.  

Páni učitelé s paní učitelkou Kirillovou pak šli nevím kam a my s paní učitelkou 

Leibnerovou, Dobešovou a s Ivčou vyrazily směr Russell - Cotes Musem & Gallery, coţ byl akorát 

tak program do dnešního deštivého počasí. Skvělá hodinka a půl, mimo jiné tam právě vystavují 

Alfonse Muchu (a jak Angláni koukali a obdivovali českého malíře.  ;-) 

Muzeum je nad mořem, tak jsem rovnou cvakla pár snímků dnešních vln – i přes déšť a 

pořádný fičák se pár lidí koupalo, u mola se plácala hromada surfařů a dva, co létali na kitu.  
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Středa, 26. 8. 2015 

Ráno tradičně škola – dnes jsme s Alanem tvořili miniságy, coţ jsou ságy přesně o 50 

slovech. Povedlo se, z původních 86 v prvním nástřelu jsem to na těch 50 fakt dostala, a dokonce 

si vyslouţila pochvalu za nápad. Uţ ráno se strhl šílený liják, takţe jsme na oběd mastili zase do 

hospody, tentokrát to byl The Christopher Creeke. Obídek sestával z půlky pečeného kuřátka s 

hranolky, coleslaw salátu, opravdu ohnivé, ale naprosto úţasné chilli omáčky a pití. Během oběda 

přestalo pršet, kluci se vydali k moři a holky do kutlochu, protoţe po tom vydatném obědě se 

šlofík úplně nabízel. 

V podvečer jsme s Hankou a Aničkou vyrazily na procházku, která ve finále dala skoro 7 

kilometrů, ale byla super. Většina cesty po pláţi, kde to dnes pěkně fučelo, ale o to větší to byl 

záţitek. Vydaly jsme se na opačnou stranu, neţ obvykle, tedy do Boscombe, kde se na vlnách 

proháněli „kiteři“. Bomba!  
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Čtvrtek, 27. 8. 2015  

Hned ráno cestou do školy se mi asi tak o 500 % zvedla nálada, protoţe jsem objevila 

Cadbury Roses ve velké dóze, které chce přivézt maminka. Super, uţ jsem v to ani nedoufala, ţe 

na ně ještě někde narazím.  

Hned po škole jsme i s Ivou vyrazili ţlutým double-deckerem do Poolu, kde jsme se 

nejdřív ze všeho chtěli naobědvat. A opět zvednutí nálady – kousek od autobusáku čínská 

restaurace Real China s nabídkou „eat all you want“, tedy za necelých 5 liber výběr ze 32 druhů 

jídel (různě upravená rýţe, dva druhy nudlí, ţebírka, zelenina, dvě polévky, několik různých 

omáček – ostrých, sladkých, sladkokyselých...) a několika druhů zákusků. Mazec, v podobných 

restauracích jsme kdysi s kamarády trávili třeba celá deštivá odpoledne. Po výborném obídku 

jsme se s pěkně nacpanými břuchy vydali k moři. Pláţ se tady nekonala, zato přístav malých i 

větších lodí a spousty luxusních jachet. No a několik společností nabízejících vyhlídkové plavby 

po zálivu. Kluci nechtěli, Ivča kvůli omezeným financím nemohla, ale holky se nakonec nechaly 

ukecat a marnotratně jsme utratily £ 10.50 za hodinovou plavbu kolem ostrova Brownsea a mezi 

dalšími přilehlými ostrůvky. Bylo to super, opět vznikla hromada skvělých fotek. 

Teď nás čeká poslední noc a den v Bournemouthu, protoţe odjíţdíme v sobotu ve 3 ráno. 
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Pátek, 28. 8. 2015  

Hned ráno jsme ve škole vyfasovali certifikáty, ţe jsme úspěšně absolvovali tento 

dvoutýdenní kurz.  Po škole ještě poslední nákupy, doma potom sbalit (ty věci se mi tady buď 

šíleně nafoukly, nebo jsem fakt tak urputně nakupovala, ţe mám problém kufr dovřít a na letišti 

se budu modlit, aby nebyl přes váhu).  

Krátký šlofík, večeře a hurá naposledy na pláţ. Poslední smočení noţek a na závěr úţasný 

ohňostroj. Po celé prázdniny, tedy 6 týdnů, je tu kaţdý pátek v 10 večer ohňostroj, ten dnešní byl 

poslední a moc se povedl.  

Teď dopiju čajíček, na dvě hodinky hodím šlofíka a ráno ve 3 odjezd. Zítra to bude 

opravdu náročné - v podstatě bez spánku 12 (moţná i o něco víc) hodin na cestě.  

Sobota, 29. 8. 2015  

Po asi hodině spánku ráno ve 2:00 budíček, dobalení, douklizení a ve 3:00 odchod z 

rezidence na stanici National Express, která je přes ulici. Tří a půlhodinová cesta v autobuse  
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trhavě proklimbána, vylezli jsme rozlámaní a unavení, ale kolegové uţ se hlavně těšili domů, 

takţe nálada fajn. 

Následovala zajímavá nová zkušenost - AUTO CHECK-IN. Ale proběhlo to celkem v 

pohodě, chvíli jsem trnula u váhy, ale nakonec "jen" 18,4 kg, takţe pořád v limitu. Vůbec bych 

neřekla, ţe ty dárky, co vezu, váţí skoro 4 kilča.  

Po zamávání kufru šup k bráně. Cestou mě trošku vyděsili policajti se samopaly a psem, 

kteří zrovna kontrolovali jakousi arabskou rodinu, ale v téhle době je to asi normální. Ach jo.  

Na kontrole fronta jak blázen a tentokrát jsem si v rámu zapískala. Takţe boty dolů, nástup do 

skeneru (taková budka do kulata, kde hodíte nohy od sebe, ruce vzhůru a ono si vás to prosvítí) 

byl následován ještě osobní prohlídkou. Ale policajtka byla milá, bylo to samé "Hands up, 

darling", a "It´s OK, darling" a ještě další "dárlingové" a pak uţ popobíháme na gate, protoţe se 

měla uzavírat uţ před 10 minutami. Cestou nás 2x upozorňují, ţe pasaţéři letu EasyJet do Prahy 

(to jako MY!!!) se mají dostavit k odletu, protoţe za chvíli se startuje. No, a za chvíli se opravdu 

startovalo.   

Ale to uţ jsme byli hezky usazení, usilovně ţuţlající ţvýkačky a bonbóny. Let byl v 

pohodě, úţasné počasí, takţe téměř celou cestu byla vidět země pod námi. Akorát jsem asi na 

chvilku klimbla, protoţe asi po hodině letu se ptám kolegy, kudy ţe to letíme. Ţe mám pocit, ţe 

letíme někudy přes Skotsko, protoţe jsem ještě neviděla moře. Načeţ se mi dostalo ujištění, ţe 

moře je uţ hodně dlouhou dobu za námi, protoţe za čtvrthodinku přistáváme. Hmmm, tak nic 

no. :-D  

V Praze šlo vše celkem rychle, oddělila se jedna kolegyně, pro niţ přijel manţel autem, 

zbytek nás razil na nádraţí. Tam rychle koupit nějaké pití a bagetu a šup do vlaku. Rychlík do Ústí 

jel opravdu rychle, dokud se nezarazil v Roudnici, kde asi 15 minut čekal. Prý se kvůli výluce na 

trati jezdí jen po jedné koleji, proto to zdrţení, říkala milá paní průvodčí. Tak jsme se jí zeptali, 

jak to bude s návazným spojem, protoţe máme v UL v 14.58 přesedat na osobák do DC. Paní 

průvodčí zatelefonovala a prý bychom to měli v pohodě stíhat.  

My před Ústím uţ vyvalení v uličce, vyhlíţíme z okna a na nádraţí jeden jediný vlak. Ha, to musí 

být ten náš. Vykulíme se z vagonu, paní učitelka Leibnerová se někde zasekla a rozervala si úplně 

novu kabelku, já si při zběsilém úprku sedřela nohu o eskalátor, ale do vlaku jsme dorazili! Akorát 

byl tedy nějaký prázdný. Vykoukneme z okna, na tabuli informace, ţe tento vlak odjíţdí na 

Liberec aţ v 15.28. Takţe rozdrblá kabelka a sedřené lýtko pro nic. Super. A to jsme se ani  
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pořádně nerozloučili s kolegou Hulínem, který nás v UL opouštěl a razil rovnou na Labské léto.  

Zajímavé je, ţe zatímco já s kolegou Voleveckým zaskočila na kafe (v mém případě horkočoko), 

holky slyšely hlášení, ţe náš původní vlak se chystá k odjezdu. Jen mi pořád vrtá hlavou, na 

kterém nástupišti stál, kdyţ ten náš byl jediný - ţe by na nástupišti 9 a 3/4? Takţe Anglii jsme 

všichni přeţili, naučili jsme se něco nového, já si to uţila, protoţe jak mí ţáčci vědí, Anglie je má 

srdeční záleţitost, a teď uţ zbývá jen doufat, ţe se nám podaří zase někdy takhle vyrazit.  

pí uč. Michaela Jílková 
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Je to tu! Blíţí se zima, sníh, Vánoce a společně s tím vším bude na začátku února i lyţák 

pro ţáky 2. stupně. Ţáci by byli opět ubytováni v hotelu Stráţ, kde jsme byli i v roce 2014. Hotel 

Stráţ se nachází v Krkonoších, konkrétně v Jablonci nad Jizerou. Myslím, ţe mohu říct za všechny 

účastníky minulého lyţáku, ţe se jedná o dny, které je třeba si naplno uţít. Ráda bych se tímto 

článkem vrátila do minulých let. Jedná se o dny, kdy se najednou nerozlišují třídy ani věk. Nikdy 

nechybí spousta vtipných pádů u vleků, a kdyţ si myslíte, ţe máte vyhráno, nemyslete si, ţe 

uprostřed jízdy nemůţete z kotvy slétnout. Hotel Stráţ má sjezdovku přímo pod hotelem, takţe 

nemusíme zbytečně někam docházet. Celé místo je i moc příjemné na procházky, minule 

nechyběly výlety, různé hry a podobné věci. Je to přesně ta doba, na kterou vzpomínáte hodně 

dlouhou dobu. Kdo by také zapomenul na naše „diskotéky“, historky, sledování filmů, večerního 

strašení na chodbách a dalších nápadů, které se nám vylouply v hlavě? 

Byla bych moc ráda, kdyby se tentokrát jelo znovu, protoţe znova bych chtěla zaţít tu 

jedinečnou atmosféru, která se dá zaţít jen osobně. 

Bohuţel je zatím přihlášeno asi jen kolem 18 účastníků. Jelo by se při 25. Proto všem, kteří 

stále váhají, jestli jet nebo ne, bych chtěla říct, ţe jet opravdu za to stojí.  

Konkrétní informace k lyţáku nebo přihlášku můţete sehnat u p. uč. Dvořáka, p. uč. 

Jiránka nebo p. uč. Zeleného. 

 

         Nikol Pospíšilová 9. B 
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Dne 4. 11. se v kině Sněţník uspořádal pro děti projekt „Jak se máme chovat?“. Sešly se 

zde děti 2., 3. a 4. tříd základních škol a také některé mateřské školky. Podle slov paní učitelky 

Dobešové to byl hlavně hudebně vzdělávací program a celý projekt vedl syn pana Nováka, který 

vedl různé dětské projekty a syn to převzal po něm.  

Paní učitelka říkala, ţe celá strávená doba byla moc příjemná. Nechyběly různé písničky, 

tanec, rytmus s tleskáním a podobné zábavné věci. Děti se díky zábavným formám mohly naučit, 

jak zdravit ve společnosti nebo jak být ohleduplný. Děti nebyly jediné, kdo si to náleţitě uţil, prý 

se to celé velmi líbilo i našim paním učitelkám.   

 

Nikol Pospíšilová 9. B 

Ve středu 2. 12. 2015 navštíví naši druţinu mistr bublinář se svou show. 

Představení začne po obědě a předpokládá se, ţe skončí kolem 14,30 hodin. 

 

Cena vstupenky je 40 Kč. 

Lukáš Vašíček 8. A 



 TVORBA NAŠICH ŢÁKŮ  l i s topad  2015 

Ţáci pátých ročníků si na hodinu angličtiny připravili projekt o své vysněné restauraci. 

Vymysleli si její název, co by se v ní mohlo prodávat, případně plakát doplnili nějakým zajímavým 

receptem. Přinášíme Vám tři velmi povedené výtvory, díky kterým můţete také nahlédnout do 

toho, co vše jiţ ţáci umí.  

 

Jirka, 8.C: Colgate 

Mirek, 8.C: Curaprox 

pí uč. Prajzentová: Signal 
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Ahojky pusinky! 

 

Dnes jsem dostala za úkol Vám sdělit o našich vánočních trzích! Bude to opravdu bomba, 

jelikoţ se můţete těšit na představení našeho hereckého krouţku, ve kterém mimochodem budu 

vystupovat, tudíţ ještě větší záţitek. A také na spoustu keramických skvostů, perníčků a 

podobných výtvorů našich ţáků, které budu osobně prodávat! To si nemůţete nechat ujít. 

Trhy se konají nejspíše 16. a 17. prosince. Bliţší informace najdete brzy  na našich 

webovkách. 

 

 Těším se na Vás! 

 

 

 
 
 Naty Rosická 9.B 
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Chlapík si po obědě 

v restauraci prdne. Strašně se 

stydí, a tak aby zakryl zvuk, 

zavrţe svou ţidlí. Nahne se 

k němu chlapík od vedlejšího 

stolu a povídá „To byl úplně 

jiný zvuk co?“ 

Rychlík vjíţdí do stanice nádraţí a 

průvodčí zakřičí: „Plzeň!“ Pan 

Novák se rychle vykloní z okna a 

volá „Mohu dostat dvě?“ 

 

U soudu: „Obţalovaný, není vám 

hanba, ţe jste klamal ty, kteří vám 

věřili?“ „Pane soudce, jak jsem měl 

klamat ty, kteří mi nevěřili?“ 

 

Sedí dvě mouchy na ţiletce a 

jedna povídá „Posuň se.“ 

Potkají se dvě ţíţaly a jedna se ptá 

druhé: „Hele, kde máš starýho?“ 

„Ále, kluci ho vytáhli na ryby.“ 

 

Vtipy 
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Učíte raději češtinu nebo němčinu? 

=    Sporná otázka.. No,obojí. 

Jak dlouho jste ţila v Německu? 

= Rok a půl.  

Was machen Sie gern? (Co ráda děláte?)  

=  Ich male gern. (Ráda maluji) 

Bude Vám Vaše třída chybět? 

= Ano 

Co si myslíte o politické situaci v Uruguai? 

= No comment. 

Na jaké střední škole jste studovala?  

= Gympl a pak fakultu 

Čtete náš školní časopis? 

= No já jsem ho ještě neobjevila, ale dozvěděla jsem se, ţe mám nejhezčí ponoţky. 

Je nějaké povolání, které jste chtěla dělat na ZŠ? 

= Medicínu. 

Těšíte se na Vánoce? 

  = Ale joo.  

Máte děti? Kolik?  

  = Jednu dceru. 

Děkujeme. 

Kája Ševčíková, Bára Krnáčová, 9.B 

 

Řeka 

Odpověď hádanek z předchozí strany: 



  l i s topad  2015 

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. 

Těšíme se na vás v dalším čísle! 

Redakce: Víťa Zlámal Lukáš Vašíček 

 Naty Rosická Nikol Pospíšilová 

 Kája Ševčíková Terka Vostradovská 

 Marek Ehl Bára Krnáčová 

 Věrka Roučková Anet Petrůjová 

    

Použité obrázky jsou získané z následujících zdrojů: 

Str. 13 -  http://henrieta.mypage.cz/menu/znaky-na-klavesnici/vanocni-svicny

 

Str. 15 -  http://publicdomainvectors.org/cs/volnych-vektoru/ 

   http://aria-swan.blog.cz/1304/otazniky 

   http://www.theraline.cz/Polstarky-z-tresnovych-pecek/156-     
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