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Naši milí čtenáři,
trošku se zpoţděním Vám přinášíme další číslo školního časopisu. Ač se během března
mnoho akcí nekonalo, našli jsme několik zajímavostí, o něţ se s Vámi velice rádi podělíme.
Redaktoři časopisu Vám přináší informace o florbalovém utkání, jehoţ se naši ţáci
osmých a devátých tříd zúčastnili. Podíváme se také do zákulisí krajského kola Zeměpisné
olympiády, v němţ zazářil náš ţák 6. ročníku Dan Mašek. O několik stran dále si také budete
moci vyzkoušet, jaké záludné úlohy na něho v soutěţi čekaly. Dvě redaktorky si pro Vás
připravily článek o zájmových útvarech při naší škole, dokonce pro Vás vyzpovídaly některé
menší ţáčky.
Dále si budete moci přečíst některé z prací ţáků 8.B, které tvořili v rámci hodiny
českého jazyka. Líčení Velikonoc se jim velice podařila (i kdyţ se občas lehce odklonili od
tématu či zadaného slohového útvaru), proto se rozhodli podělit se s Vámi o tyto své výtvory.
V závěru březnového čísla naleznete dva rozsáhlé rozhovory, tentokrát s panem
učitelem Voleveckým a s paní učitelkou Volfovou. Přinášíme Vám také 3. díl komiksu Záhadná
planeta X. Nechybí ani oblíbené hádanky a vtipy.

Za celou redakci Vám přeji veselé Velikonoce a příjemné počtení.
Pavla Dvořáková

Z N A Š Í ŠKO L Y
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V pátek 13. 3. 2015 se ţáci z osmých a
devátých tříd zúčastnili okresní soutěţe ve florbalu
na ZŠ Vrchlického. Naši kluci bohuţel nebyli moc
úspěšní. Umístili se na 4. místě z pěti. Ale
co? Snaţili se. Vyhráli 2:1 nad Vrchličákem (ZŠ Dr.
Miroslava Tyrše). Věříme, ţe příště se jim bude
dařit lépe a drţíme jim palce!
Hráči za naši školu: Pavel Simurník, Josef Máša, Jiří Měchura, Tomáš Novotný, Radek
Rozsívač, Tomáš Musil, Jaroslav Dušek
Michaela Tomanová, 7.A

Po výborném 2. místě v okresním kole zeměpisné olympiády se Dan Mašek
neztratil ani v krajském kole. V úterý 17. 3. se v Ústí nad Labem také umístil na
skvělém 2. místě této náročné soutěţe. Velice mu k tomuto úspěchu gratulujeme!
Celkově jsou na zeměpisné olympiádě čtyři kategorie: A (šestá třída), B (sedmá
třída), C (osmá a devátá třída) a D (střední školy). Zatímco vítězům kategorií A a B je
nabídnut pobyt v celorepublikovém soutěţním výběrovém soustředění (uskuteční se na
půdě Ekologického centra Orlov u Příbrami 12. a 13. 5. 2015 pro kategorii A a 13. a
14. 5. 2015 pro kategorii B), vítězové a osm nejlepších z druhých míst kategorií C a D
na celostátní kolo do Prahy (13. a 14. 4. 2015). Medailisté z mistrovství republiky
postupují na mistrovství světa. O místě jeho konání zatím není rozhodnuto, ale určitě
se bude konat na nějakém zajímavém místě, protoţe loni se konalo v Krakově (Polsko),
v roce 2013 v Tokiu (Japonsko) a v roce 2012 v Singapuru a Hong Kongu.
Dan Mašek, 6.A
Příklady úloh, které musel Dan v krajském kole vyřešit, naleznete na str. .
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Zdravíme všechny rodiče i jejich
ratolesti! Tentokrát jsme si pro vás připravili
krátký článek o krouţcích na naší škole. Pro
informace a názory dětí jsme zavítali do
jedné z druţin!
Z výpovědi paní vychovatelky jsme se
dozvěděli,

ţe

kaţdé

pondělí

probíhají

sportovky, v úterý zase angličtina a keramika,
ve středu děti chodí na plavání a informatiku
a ve čtvrtek si přijdou na své šikulové a
kuchtíci.
Poté jsme se ptali dětí z
niţších ročníků, zda na nějaké z
krouţků chodí. Například Péťa Baštýř
navštěvuje sportovky a krouţek pro
kuchtíky. Líbí se mu tam a řekl nám,
ţe výběr aktivit je dostačující. Kristýna
Hořáková

si

vybrala

keramiku,

sportovky a krouţek pro šikuly. Je
spokojená a myslí si, ţe krouţků je
dost. Viki Cabrnochová dala přednost
plavání a anglickému jazyku. Baví ji to a
krouţky jí stačí. Lucce Lisé se zalíbila
angličtina a šikulové. Řekla nám ale, ţe ji
mrzí, ţe na škole není krouţek hraní na
flétnu. K tomu se přidala i Nela Krouţková,
dětem, paní vychovatelce i vám, kteří jste si na četbu tohoto
která si Děkujeme
oblíbila kuchtíky.
článku našli čas!
Naty Rosická, Martina Procházková, 8.B

TV O R B A N A Š IC H ŢÁ KŮ
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Během hodiny slohu ţáci 8.B líčili Velikonoce, pokoušeli se o to ovšem
netradičním způsobem. Ţáci se vţili do pomlázek, vajíček či psů a jejich pohledem
přiblíţili tyto jarní svátky. Přinášíme Vám práce, jejichţ autoři souhlasili, ţe se se svým
dílem podělí.

Takhle si rostu na starém pařezu, kdyţ ke mně
vlítne parta čiperných, rozdováděných kluků a silou mě
odtrhnou. Nesou mě daleko, daleko od mého rodiště.
Jsem vystrašený k smrti. Kluci mě přinesou před nějaký sud
plné kalné vody. Do něj mě a pár mých kamarádů vloţí.
Ve vodě se mám dobře, pocit ţízně zmizel a já se cítím
jako v lázních.
Takový příjemný pobyt si ještě uţíváme dva dny, neţ se chlapci vrátí a
všechny nás vytáhnou. Jsem celý změklý z tvé dvoudenní procedury. „Teď to
začíná,“ pošeptá jeden z mých dřevěných kamarádů. Nevěděl jsem, co tím myslí,
ale jakmile si nás chlapci rozdělili do několika skupin, došlo mi to. Celou věčnost
nás napínali, ohýbali a proplétali do sebe, aţ jsme byli jeden. „V jednotě je síla!“
To je naše nové heslo! Poté nám zase dopřejí den ve vodní lázni. Kdyţ nás
vytáhnou, vylepší nás barevnými stuhami, které připevní na naše špičky.
Chlapci si nás rozebírají a fofrem vyhledávají nějaké děvče. Honí je po celé
vsi, plácají je nám přes zadek a zpívají přitom. Chlapci dostanou od děvčat
odměnu za pořádně prokrvený zadek, ale kdyţ se kluci s námi zpozdí a byť jen
jedno jediné děvče plácneme jiţ po poledni, schytáme pořádně studenou sprchu.
Po dobře odvedené práci si mě chlapci chválí, bodejť by ne, jsou
Velikonoce a já jsem pomlázka.
Aneta Kudrnová
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Nemám rád Velikonoce! Docela
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divné. A proto jsem hrdý na to, ţe jsem

rád bych věděl, kdo něco takového

pes,

čůrám

venku,

chodím

nesnáším

kočky,

pít

ze

vymyslel. Je to v podstatě den, kdy kaţdý

záchodu,

muţ z mého okolí zešílí a snaţí se zběsile a

všechno, co najdu, zahrabávám po sobě

brutálně umlátit kaţdou slečnu, kterou

šlechetně výkaly a hlavně – na Velikonoce

vidí. Co ale nejméně chápu je chování ţen

nediskriminuji ţeny!

seţeru

na Velikonoce. Nechat se zmlátit a ještě

Tím to ovšem zdaleka nekončí,

odměnit násilníka sladkostmi? Tak kde to

přátelé! Po dvanácté hodině odpoledne

ţijeme?!

utiskování děvčat končí a nastává jejich

Kdyby

někdo

radši

zmlátil

tu

smradlavou, prolezlou kočku. Ale to ne, to
je přece týrání zvířat. To nikdo nesmí.

krutá nadvláda. Mají totiţ právo kaţdého
zmáčet od vlasů aţ po trenky.
Jak

jsem

jiţ

řekl,

poddruh,

člověk
který

je

Nikoho nezajímá, ţe mi ta kočka pokaţdé

nepochopitelný

má

seţere jídlo. Oni mlátí toho, kdo mi to jídlo

zajímavé zvyky. A teď mě laskavě

dává.

omluvte, záchodová mísa uţ volá!
Natálie Rosická

Lidé jsou divní. Jejich zvyky jsou

Jmenuji se Valda a jsem vejce. Včera mě snesla slepice
Alţběta. Bohuţel neţ se ze mě stačilo vyklubat kuřátko, ukradli
mě a šoupli do lednice. Cítil jsem se jako v mrazivém vězení!
Pomalu se blíţily Velikonoce, coţ pro mě bylo kritické.
Stalo se to, čeho jsem se obával. Kdyţ nás propustili z ledového
vězení, nastalo vařící peklo. Ponořili mě do horké barevné vody,
aţ jsem uvnitř ztuhl.
Kdyţ konečně moje utrpení skončilo, byl jsem barevný jako ţenský zadek na
Velikonoce. Naštěstí se to ostatním asi líbilo, protoţe si mě odnesl první koledník,
který přišel. K mojí smůle, můj teror skončil tehdy, kdyţ jsem byl vrţen po hlavě
kamaráda.
Veronika Křížová, Natálie Rosická
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Velikonoce. Tento zvyk je krutý pro všechny slepičí obyvatele
České republiky. Proč? Protoţe lidé nakupují vejce.
Vejce! Naše nové potomky. Proto je tento zvyk krutý a krvelačný. Ta hrůza
pomyslet na to, ţe se tyto vejce ani nespotřebují, to je uráţka pro všechnu drůbeţ!
Proto je tento zvyk hořký jako hořká čokoláda, proto je krvelačnější neţ celý film Saw!
Je ale i chutný, ovšem ne pro nás! Lidé si pochutnávají na vejcích odjakţiva. A
to povede ke 3. světové válce! Všichni se spikneme proti lidem a vyhubíme celé
lidstvo. Bude to nový věk – věk drůbeţe! Tyto dny se zapíší do našich dějin, a to jako
sladký den, sladší neţli karamel, cukr a další podobné pochutiny. To je naše
budoucnost!
Tomáš Kudrna

Velikonoce váţně miluji! Kaţdý rok jen pohodlně s kamarády
vysedáváme v košíčku, neţ nás dívky rozdělí chlapcům. Ale ani to mi
nevadí. V košíčku takového chlapce je totiţ vţdycky moc velká
zábava, protoţe si vybírá samá potrhlá vajíčka. To je pak teprve
párty!
A pak přichází ta část dne, kdy nás chlapec všechny přinese
domů a jeho matka mu začne nadávat, jaký je ňouma, ţe přinesl tak málo vajíček.
Ona to tedy není tak úplně jeho chyba, protoţe naše párty se občas rozjede tak, ţe
vajíčka létají vzduchem a všude moţně, takţe jich pár vytratíme. A pak v noci, kdyţ
celý dům spí, všichni z košíčku utečeme, aby nás ti gauneři nesnědli!
Karolína Ševčíková

ZÁ B A V A , R O ZH O V O R Y
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Kterým směrem jede autobus, který je
nakreslený na obrázku? (Jedná se o
český autobus.)

Dokáţete spojit tečky na obrázku
jedním tahem, kdyţ máte k dispozici
čtyři čáry?

Máte tři krabice plné kuliček. Jsou označeny nálepkami - bílé, červené, bílé a
červené.

Ty

označují

barvu

kuliček,

co

jsou

v

krabicích.

Jednoho dne Vám někdo nálepky přemístí tak, ţe ţádná není správně. Pokud se
nepodíváte do krabic, kolik musíte vytáhnout kuliček, abyste mohli dát všechny
popisky správně?

Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponoţky. Kolik ponoţek
nejméně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě alespoň dvě stejné, barvy?

Správné odpovědi naleznete na následující straně.
Hádanky i obrázky pocházejí z http://hadanky.atropin.cz.
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Ptá se maminka Pepíčka: „Proč
krmíš slepice čokoládou?“
On na to odpoví: „Aby mi
snesly kindervajíčko.“
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Tatínek přivede dítě domů ze školky
a říká mamince: „Malej celou cestu
domů brečel. Není mu něco?“
„Ne, není, jenom ti chtěl říct, ţe
není náš Fanda.“

Paní učitelka vyvolá Ondru: „Ukaţ
mi tady na mapě Ameriku.“
Ondra ukáţe: „Tady.“

Přijde

pán

k vysokému

Paní učitelka ho pochválí a zeptá se

paneláku a povídá chlapečkovi:

dětí: „Děti, kdo objevil Ameriku?“

„Prosím tě, kde tu bydlí pan

Děti vykřiknou: „Ondra!“

Novák?“
„Já vás tam dovedu, ale nejede

Přijde Pepíček domů a povídá: „Mami,
představ si, ţe jsem dostal jedničku
z matematiky.“
Maminka: „Váţně?“
Pepíček: „Ale neee, jenom si to představ.“

výtah.“ A tak spolu dojdu aţ do
12. poschodí. Chlapeček ukáţe
na dveře a říká: „Tak tady bydlí.
A jestli s ním chcete mluvit, tak
sedí na lavičce před domem.“

Správné odpovědi hádanek z předchozí strany:
 Doleva. Autobusu nejsou vidět dveře, které má autobus na pravé
straně, aby mohli lidé vystoupit na chodník.
 Stačí jedna. Vytáhnete kuličku z krabice s nálepkou bílé a červené,
řekněme, ţe je červená. Pak krabice musí být plná červených
kuliček (kdyby tam byly i bílé, pak nálepka není špatně). Krabice
označená bílé musí být tedy obojetná (červená je zabraná, bílá by
byla správně). Na třetí krabici zbývají bílé kuličky.
 Tři. Kdyby první byla bílá a druhá černá, tak uţ je jedno, zda třetí
bude černá, či bílá.
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Vyzkoušejte si i vy, jaké úlohy ve své kategorii (A) musel Daniel Mašek zvládnout. Pokud
jste zvědaví, jak vypadaly otázky v jiných kategoriích nebo celý test kategorie A,
podívejte se na internetové stránky www.zemepisnaolympiada.cz.
1. Jaký je nejmenší stát a. podle rozlohy a b. podle počtu obyvatel, kterými
prochází obratník Raka na území Asie? (Taiwan nepočítej jako samostatný stát.)
2. Řada pohoří a vulkánů vzniká na styku dvou a více litosférických desek. Pohoří
Andy vzniklo posouváním oceánské desky pod deskou pevninskou.
a. Jak se nazývají tyto dvě desky?
b. Která deska se posouvá pod kterou?
3. Vydal(a) ses do města Anchorage, abys mohl(a) sledovat závody psích spřeţení.
Odlétáš v pondělí ve 12.00 hodin středoevropského času z Prahy. Celkem je
třeba vyuţít tři letecké spoje, takţe celková doba letu je 15 hodin 45 minut,
doba čekání na obou přestupních letištích je 4 hodiny dohromady. V kolik hodin
a který den přistaneš v Anchorage?
4. Adamovi rodiče se v červenci rozhodli jet na dovolenou. Protoţe vědí, ţe Adam
se v zeměpisu vyzná, poţádali ho, aby jim z nabídky vybral cíl cesty, který bude
odpovídat jejich poţadavkům: Maminka nechce, aby byl časový posun větší neţ
tři hodiny. Tatínek trvá na tom, aby průměrné teploty byly mezi 25 a 30 °C. Oba
by se rádi podívali do muslimské země. Které místo vyhovuje všem třem
poţadavkům?
a. Oslo v Norsku
b. Sevilla ve Španělsku
c. Antalya v Turecku
d. Jakarta v Indonésii
Správné odpovědi naleznete na další straně.
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R: Jak dlouho (m)učíte na této škole?
p. uč. V.: Na této škole (m)učím 8 let.
R: Co jste dělal před učením na této škole?
p. uč. V.: Učil jsem na Vrchličáku.
R: Co byste změnil na této škole?
R: Co byste změnil na této škole?
p. uč. V.: Změnil bych vybavení školy, opravil bych oplocení
hřiště atd. A ještě bych změnil přístup ţáků.
R: Co učíte?
p. uč. V.: Učím ČJ, AJ, M, Vv, PŘ a vlastivědu.
R: Jaký je váš oblíbený předmět?
p. uč. V.: Mezi předměty nemám ţádného favorita, ale
nemám rád HUDEBNÍ VÝCHOVU.
R: Slyšel jsem, ţe jste byl na dovolené v Indonésii. Jaké to bylo?
p. uč. V.: Bylo to tam pěkné, jídlo bylo dobré, krajina pěkná, bylo to vše pěkný, aţ
na cestu.
R: Jak dlouho jste jel?
p. uč. V.: No, aţ do místa, kde jsem byl ubytován, 36 hod. cesty s přestávkami.
R: Tak jo, děkujeme. Na shledanou.
p. uč. V.: Na shledanou.
Víťa Zlámal, 7.A

Správné odpovědi úloh ze Zeměpisné olympiády:
1. a. Spojené Arabské Emiráty, b. Omán
2. a. Deska Nazca a Jihoamerická deska, b. Deska Nazca se podsouvá pod
Jihoamerickou
3. Pondělí 21.45. Postup popsán na internetových stránkách.
4. Antalya v Turecku
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R: Po jaké době jste se vrátila?
Pí uč. V: Po 5 a půl roku.
R: Kde jste dřív učila?
Pí uč. V: Tady 
R: Od jakého roku učíte?
Pí uč. V: Od roku 2005.
R: Co byste chtěla změnit v tělocvičnách?
Pí uč. V: Lepší vybavení a plastová okna.
R: Která je nejtalentovanější třída na TV?

R: Líbí se vám na této škole?

Pí uč. V: Ta třída, která ráda cvičí.

Pí uč. V: Líbí.

R: V prvním čísle časopisu jsme měli

R: Co ráno snídáte?

takovou anketu, zeptám se tedy i Vás. Jaký

Pí uč. V: Tousty.

pouţíváte zubní kartáček?

R: Jaká je vaše nejoblíbenější míčová hra?

Pí uč. V: Elektrický (Oral B)

Pí uč. V: Volejbal.

R: Máte psa?

R: Jaký máte vztah s p. uč. Zeleným?

Pí uč. V: Nemám (mám děti) 

Pí uč. V: Pracovní a přátelský. 
R: Děkuji. Na shledanou.
Pí uč. V: Na shledanou.
Saša Weisová, 7.A

KO MIKS
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ZÁHADNÁ PLANETA X, 3. část

Jára Veselý, 6.A

Pokračování příště...

Jára Veselý, 6.A
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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 krásné velikonoční prázdniny!

Redakce: Dan Mašek
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