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Karolína Ševčíková, 9.B 



  l eden 2016  
 

 

Vítáme Vás všechny u 10. dílu našeho školního časopisu!  

První měsíc v novém roce končí a tím přichází nové číslo, kde se budete moct dočíst 

všechny novinky, které se na naší škole udály. Najdete tu tradiční výlevy moudré sojky nebo 

článek o soutěţi na stavárně, kam jeli naši ţáci reprezentovat školu. Pro toto číslo časopisu jsme 

vybrali také anketu o vysněné superchopnosti, tipnete si, jaká převaţuje?  

Spoléhám, ţe všichni si pamatujete, jak pan učitel Hulín vyhrál anketu nejoblíbenějšího 

učitele, proto věřím, ţe vás určitě bude zajímat rozhovor, který jsme si s ním pro vás připravili. 

Dále tu můţete najít článek o tom, jak probíhal den v 9.B při „Argubitce“ nebo vánoční besídky 

některých tříd. I takové články si pro vás členové naší redakce připravili. Nezapomeňte si přečíst 

pozvánku na zápis předškoláčků.  

Ale dost upoutávek, mně jen zbývá Vám popřát příjemné počtení nového čísla a s celým 

naším týmem bláznivých spisovatelů se na Vás budeme těšit v dalším čísle!  

 

Za celou redakci Vám přeji příjemné počtení.  

 

 

Nikol Pospíšilová,9. B  
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Připravili jsme si pro vás menší ohlédnutí za vánočními besídkami. Nikol Pospíšilová se 

ptala ţáků z jednotlivých tříd, jak právě u nich besídka proběhla a jak se jim líbila.  

 

         9.B  

Myslím, ţe naše poslední společná besídka se dost povedla. Zpočátku jsme si prostě 

vzájemně vyjídali cukroví, načeţ se někteří pustili do hraní twistera, coţ někdy vypadalo dost 

vtipně. Nechybělo hraní karet, při čemţ se většina zcvokla. Panovala bláznivá atmosféra, která k 

naší třídě neodlučitelně patří. Takţe jsme občas mohli slyšet i různé pazvuky jako smích 

připomínající lachtana(ale o tom radši příště). Dále se někteří lidi snaţili hrát různé hry a potom 

jsme se vrhli na rozdávání dárků. Myslím, ţe kaţdý byl spokojený. Také příjemným hostem byl 

pejsek, kterého přivedla Verča Richtrová, takţe to bylo takové neobvyklé zpestření dne.  

NIKOL POSPÍŠILOVÁ  

 

 

8.B  

Takţe já můţu o naší besídce v 8.B určitě za celou třídu říct, ţe se dost povedla. 

Samozřejmě se nic zvláštního nedělo, my totiţ měli besídku ve čtvrtek místo pátku, jelikoţ naše 

třídní paní uč. Beranová měla zrovna svojí školu, a tak jsme si ve čtvrtek místo dvou hodin 

matematiky a fyziky udělali o něco kratší besídku. Na chvíli nás také navštívil pan učitel Hulín. 

Trochu jsme se pobavili o velké přestávce, protoţe o hodinách učil. Druhou hodinu besídky jsme 

si rozbalovali dárečky. Samozřejmě ţe naše oblíbená třídní učitelka toho dostala nejvíce. Potom 

něco zbylo i na pana učitele Hulína. Po „dvouhodinovce“ besídky jsme se zase museli učit. V 

pátek další den se u nás nejdříve ukázala paní uč. Kirillova, s kterou jsme šli na počítače, druhou 

hodinu také, třetí hodinu k nám přišla paní učitelka Zimová, se kterou jsme si povídali dvě 

následující školní hodiny. Poté jsme se všichni rozutekli domů a uţívali si volna.  

MARTIN KRAMER  
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6.B  

Kaţdý z domova přinesl krabičku s cukrovím, které jsme hned začali ochutnávat. Pak jsme 

si vybrali film, který jsme zkoukli na plátně. Na závěr jsme si rozdali dárky, některé nás opravdu 

pobavili. A hurá domů.  

JITKA ČAPKOVÁ  

 

6.A  

O naší besídce v 6.A můţu za všechny říct, ţe se nám líbila a určitě se i povedla. První 

hodinu jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, takţe jsme poslouchali různé písničky,, někdo u toho 

hrál hry a také se ostatní nějak zabavili. Snaţili jsme se navázat konverzaci s ostatními spoluţáky, 

tak jsme si dělali srandu a povídali vtipy. Spousta ţáků i naše třídní paní uč. Töröková se zasmála. 

Poté co 1. hodina skončila, jsme šli s paní uč. koukat do fyziky na film. Byl to film o nějaké opici 

na lyţích, nevíme jak se jmenoval. Byl pěkný a legrační . Mezitím jsme mohli pojídat cukroví. Pak 

2. hodina utekla a následovala velká přestávka. To jsme se šli do třídy nasvačit, a abychom si 

mohli dojít na WC. Po přestávce jsme šli znovu do učebny fyziky dokoukat film. Většinu dětí to 

uţ přestalo bavit, tak hrály na mobilech a potichu si povídaly. Pak film skončil a následovalo 

rozbalování dárečků, ale museli jsme rozhodnout, kdo je bude rozdávat. Ale neţ jsme se 

rozhodli, tak byla zase přestávka a všichni se domluvili, ţe to budeme rozdávat střídavě. Naše 

třídní paní uč. toho dostala nejvíce, zbytek dárků zbyl na nás. Holky dostaly náušnice a kluci? To 

my holky nevíme. Všichni dostali od paní učitelky propisku a všichni si uţívali své dárky. Po 

zbytek 4. vyučovací hodiny jsme hráli různé hry. Pár jsme jich nestihli, ale nikomu to nevadilo, 

ale i tak si myslím, ţe si všichni tuto besídku uţili.  

HANČA MARTINKOVÁ  

 

7.B  

Naše školní besídka. Vše to začalo 18. prosince v pátek. Nejdříve jsme si sedli a přivítali se. 

Potom jsme dali dárky pod stromeček. První hodinu jsme si dělali, co jsme chtěli, měli jsme 

občerstvení a nabízeli jsme ho ostatním. Druhou a třetí hodinu jsme měli turnaj v prší. Vyhrál 

kluk, ale jedna holka byla na druhém místě. Poslední hodinu jsme si rozdávali dárky a kaţdý měl 

velkou radost.  

TERKA KADOROVÁ 
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Tak je to tady! Tento měsíc S(p)ojka sfoukla 1. svíčku na svém narozeninovém dortu. Dá 

se říct, ţe je to vlastně takové naše dítě. Stále se snaţíme časopis rozvíjet a přicházet s novými 

nápady. Kaţdý pátek se pravidelně scházíme, abychom diskutovali o všem, co se v naší škole 

děje, a následně vám o tom dali vědět.  

Přesně si pamatuju ten měsíc, kdy se připravoval 1. díl našeho časopisu. Nevěděli jsme, 

jestli naše práce vůbec bude někoho zajímat. Naštěstí si S(p)ojka své čtenáře našla, a tak můţeme 

teď oslavit 1. rok. Pojďme se ohlédnout za nejzajímavějšími články.  

Všechno to tedy začalo v lednu 2015. Obálka časopisu byla téměř prázdná, protoţe 

s prvním číslem jsme vyhlásili také soutěţ o nejhezčí fotografii naší školy, která byla vybrána a 

dodnes je na hlavní stránce. Vůbec první otázka do ankety zněla „Jaký zubní kartáček 

pouţíváte?“. S odstupem času musím uznat, ţe to asi není nejzajímavější otázka a dnes bychom 

vybrali nějakou jinou. 

Dále pak v březnovém čísle jsme vám přinesli obsáhlé rozhovory s panem učitelem 

Voleveckým a paní učitelkou Volfovou. V dubnu jsme připravili fotoreportáţ o přípravách 

akademie a vůbec poprvé jste měli moţnost přečíst si něco z nové rubriky „Pubertální výlevy 

moudré sojky“. Nejzajímavějším tématem květnového čísla byl článek o akademii a v červnovém 

čísle jsme vám o akademii přinesli ještě velkou fotoreportáţ. Ptali jsme se rodičů, jak byli 

s výkonem ţáků spokojeni, a ukázalo se, ţe byli nadšení. Ostatně, i teď kdyţ si na akademii 

vzpomenete, musíte uznat, ţe se opravdu povedla. 

Následovaly letní prázdniny, kdy S(p)ojka odletěla na dovolenou, aby si trochu 

odpočinula. Zato v září se vrátila v plném nasazení a přinesla velkou anketu o nej učitele, jejíţ 

výsledky u vás vzbudily velký zájem.  

Čas běţí jako voda a neţ jsme se nadáli, byly tu Vánoce a teď uţ konec ledna, s kterým 

přichází i nové pololetí. Jsme rádi, ţe uţ rok vám můţeme přinášet informace a děkujeme, ţe 

přece jen sem tam do našeho časopisu nakouknete. 

-Karolína Ševčíková, 9. B 
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Dne 13.1. v 9.B proběhl projekt Argubitka neboli Verbbattle. Zamířili k nám lidičkové 

z České debatní společnosti. Mladá studentka jménem Klára a tiskový mluvčí Vlasta nás učili, jak 

správně argumentovat. Zkoušeli s námi různá cvičení – například nás rozdělili do tří skupin po 

dvou, dali nám téma a řekli nám, zda jsme pro nebo proti tomu tématu, a měli jsme proti sobě 

vymýšlet rozumné argumenty. 

 

 

 

 

 

-Bára Krnáčová 9.B 
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„

Dne 20. ledna se ţáci z 9.A a ţačky z 9.B zúčastnili dalšího ročníku soutěţe ,,Pec nám 

spadla, přijďte nám ji postavit…“, která se konala na SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín. Pro 

ţáky byl připraven program, který měl budoucím absolventům základních škol přiblíţit předměty 

a obory vyučované na této škole a současně se trochu pobavit, vyzkoušet paměť ţáků. Ti si mohli 

také zasoutěţit o mnohé ceny. Soutěţe se zúčastnilo celkem 9 týmu ze základních škol Děčína. 

Baša Mirek (9.A) a Musil Tomáš (9.A) obsadili 7. místo. Medalové Nikole (9.B) a Vostradovské 

Tereze (9.B) se však dařilo hůře, a proto obsadily poslední místo, a to 9. 

-Tereza Vostradovská 9. B 
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V pátek 5. února se uskuteční zápis ţáku do prvních tříd pro rok 2016/2017. Děti budou 

mít moţnost se do školy dostavit od 8 hodin. Celý den aţ do 17:00 zde bude přítomna paní 

učitelka Jiránková, která má organizaci celého zápisu na starosti. Dále zde bude pan učitel 

Volevecký a paní učitelka Krejčíková, kteří budou pravděpodobně třídními učiteli malých 

prvňáčků. Přítomní budou také vybraní deváťáci, aby učitelům pomohli věnovat se dětem. 

Hlavním cílem zápisu je samozřejmě prověřit schopnosti dětí a jejich způsobilost chodit do školy, 

ale pan učitel Volevecký vzkazuje, ţe to určitě pro malé děti nebude nic těţkého a není se čeho 

bát. 

 

Dne 15. 12. se sešli vybraní chlapci 8., 7. a 6. tříd v dílnách, aby se zúčastnili projektu, 

díky kterému škola získá peníze na vybavení dílen, v nichţ probíhá výuka pracovních činností. 

Ţáci proto museli vyrobit různé výrobky,  jako například rámečky, háčky do šaten, krabičky apod.   

Celou akci organizoval pan učitel Dvořák, který ţákům radil a pomáhal, seznamoval je 

s nutnými pracovními postupy a podobně. Výrobky se povedly, chlapci pracovali samostatně a 

jistě se i něčemu novému přiučili.  

 

-Vítek Zlámal, 8. A 
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Nazdárek všichni! Vítám vás u prvního čísla roku 2016! Uţ to by byl důvod k pořádný 

party, ale ještě k tomu slaví naše škola 30 let! To znamená, ţe tohle číslo bude dost vostrý. Za 

těch 9 let, co tu kraluju, se semlela spousta zajímavých piškuntálií, tak pojďme zavzpomínat na 

má mladá léta a povědět si pár příběhů z mého dětství. První příběh spousta lidí nechápe, 

protoţe normálním lidem se to asi stát nemůţe.  

Jako malá jsem měla ze školy docela nervy, kaţdé ráno se mi chtělo blinkat, ale moje 

matka do mě cpala Marťánky (ty vitamíny). Začalo to jako běţné ráno všedního dne. 

Vystresovaná a nadopovaná pomerančovým Marťánkem jsem se vydala přes ulici, do školy. Přišla 

jsem, sedla si do svojí lavice a všechno vypadalo stejně, jako kaţdý den. Kdyţ jsem objevila 

zradu... Všichni si připravili svoje písanky, ale moje taška byla pryč. Hověla si doma. Byl to tak 

stresující záţitek, ţe jsem ho asi raději vypustila a nepamatuju si, jak to skončilo. 

Dál si také pamatuji, jak jsme v páté třídě začali mít odpoledky. Hm, jenţe jak se o volné 

hodině zabavit? Koho jiného neţ malou Natálku mohlo napadnout pořádat party u sebe doma? 

Neznělo by to tak strašidelně, ovšem musím podotknout, ţe náš byt koštuje dva pokoje, chodbu a 

koupelnu. Bylo nás asi tak 16, takţe můj malinký byteček dost utrpěl. RIP. 

Takových věcí se děly stovky, kdo by se také divil, za 9 let se toho stihne hromada. A proto 

se mi po základce bude tak stýskat. Ale nemysleme na smutné věci, máme tu přece party-číslo! 

Naty Rosická, 9.B 
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Třída 5.B se pod vedením pana učitele Voleveckého vydala během výtvarné výchovy na 

výlet do daleké Austrálie. Všem se výkresy velice povedly, protoţe zde ale není tolik místa, vybrali 

jsme ty úplně nejpovedenější.  

Jirka, 8.C: Colgate 

Mirek, 8.C: Curaprox 

pí uč. Prajzentová: Signal 
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Třída 5.A dostala za úkol popsat zimu či jeden z mrazivých dnů. Ţáci se se zadáním 

poprali velice statečně, své líčení doplňovali i barevnými obrázky. Redakce pro vás vybrala 

nejhezčí ze všech povedených výtvorů.  
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Ţáci 9.B v rámci výuky slohu líčili libovolné místo. Nezáleţelo na tom, zda si vyberou své 

oblíbené zákoutí, kam chodí dumat a kde se cítí dobře, nebo zda si vymyslí tajuplný ostrov, 

pohádkovou louku či strašidelný a hrůzu nahánějící dům. Slohy ţáků překvapily svou častou hrou 

se slovy, s přirovnáním a metaforami. Vybrali jsme nejlepší práce, které celá třída po přečtení 

ocenila potleskem. 

 

 

Moje oblíbené místo 

Opravdu nevím, které místo bych si měla vybrat, protoţe celý den jen přetrpím, neţ si 

budu moct lehnout do postele. Dobře, budu originální a budu psát o své posteli. 

Je to ţena mého ţivota. Kopce polštářů a hory plyšáků, díky kterým tam není moc místa 

pro mě, jsou důvodem k mému kaţdodennímu úsměvu. 

V zimě je speciálně navléklá v teploučkém povlečení a prostěradle. Kaţdé ráno, kdyţ ji 

opouštím, tedy umírám zimou. Prostěradlo je zelené a chlupaté, povlečení zase s kostkatým 

vzorem a hraje všemi barvami. 

Můj plyšový medvěd, kterému říkám Macík, ji kaţdý den hlídá, neţ ho z ní vyrazím a 

postel obsadím sama. Macík má asi 150 centimetrů, prcek můj... 

Aţ se zbavím vánočního stromečku, dostanu postel pro dva, abych mohla ztloustnout a 

ještě se tam vejít i s Macíkem. Bude to nejlepší den mého ţivota! 

Natálie Rosická 
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Psychiatrická léčebna 

Říká se, ţe blázni mluví pravdu, a proto se sem zavírají, ale nechci tam, uţ ne. Malinká 

okénka s mříţemi vypadají jako tucet očí, co si mě dychtivě prohlíţí a nahání mi strach. Stěny se 

brání měkkými štíty v této polorozpadlé budově, kterou pomalu ale jistě polyká břečťan. 

Vyschlý trávník volá o kapku vody a je oplocený vojáky ze ţeleza a ostnatého drátu 

s generálem, jímţ jsou obrovská vrata připomínající chřtán pro ty, jeţ nazýváme blázny. 

Celé to působí děsivě a depresivně. Jo a pak se divte, ţe utíkáme. 

Nikol Bajcsiová 

 

 

Pohádkový palouček 

Palouček se nachází uprostřed Pohádkového lesa, ve kterém s největší pravděpodobností 

ţijí skřítkové a víly. Kromě obyvatel lesa toto místo nespatřilo lidské oko. Proto si ho můţeme jen 

představovat.  

Mýtinka má tvar kruhu a je lemovaná duby, maliním, borůvčím a jahodím. Uprostřed se 

nachází malé jezírko s ţabkami a rákosím. Jsou tam také roztroušené pařezy stromů starých 

několik stovek let, které skřítci pouţívají jako stoly.  

Nejraději spolu víly a skřítci leţí jen tak v zeleňoučké travičce, měkké jako nadýchané 

duchny. Travička je protkaná lučními kvítky.  

Kdyţ tak leţí na zemi, většinou se dívají na blankytně modré nebe se sluncem nebo 

měsícem. Ty se tam střídají, jak chtějí. Někdy jsou tam spolu a jindy tam není ani jeden z nich.  

Takhle můţete zahlédnout pohádkový palouček. Můţete ho vidět také jinak, ale kdyţ ho 

jakkoliv spatříte třeba jen koutkem oka, tak si to uţijete. Budete totiţ první člověk, který to uvidí. 

Eliška Vejnarová 
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Tentokrát vám přinášíme kratší rozhovor s panem učitelem Hulínem, který si na nás udělal chvíli 

před hodinou dějepisu čas a odpověděl na pár dotazů. 

 

-Kolik hodin denně sledujete televizi? 

p. uč. Hulín: Tak tři. 

-Jakou máte velikost bot? 

p. uč. Hulín: 44  

-Co nejraději děláte ve volném čase? 

p.uč. Hulín: Sportuji 

- Jak často cvičíte? 

p. uč. Hulín: čtyřikrát týdně. 

- Jak jste oslavil příchod nového roku? 

p. uč. Hulín: V rodinném kruhu  

- Jaký předmět učíte nejraději? 

p. uč. Hulín: Dějepis 

- Kdy se chystáte do města Hulín? 

p. uč. Hulín: Na sklonku svého ţivota, to bude to poslední, co v ţivotě udělám,  

protoţe to musím vidět. A pak se vyfotím u tý cedule, kde je Hulín, a takhle  

tam budu stát. 

- Děkujeme. 

 

-Natálie Rosická, Karolína Ševčíková, 9.B 
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Kdybyste mohli mít jednu superschopnost, která by to byla? 

 

P. uč. Dvořák: „Inteligence, chtěl 

bych bejt nejchytřejší na světě.“ 

 
Tomáš Novák, 4.A: „Abych se uměl 

teleportovat.“ 

Lucie Kalfářová, 8.A : „Vybrala bych si 

superschopnost, díky který bych si 

přičaroval další superschopnosti.“ 

Mirek Skopal, 9.C : „Dal bych si 

trenky na hlavu a běhal.“ 

Bára Zlámalová, 4. B: „Ehm...Největší rychlost a síla!!“ 

František Šejc, 8. A: „Neviditelnost.“ 

Natálie Diazová, 8. A: „Vraţdit 

pohledem.“ 

 

Míša Nováková, 7. B: „Číst myšlenky.“ 

Tomáš Novotný, 9. A: „Válet se celý den na 

gauči jako Homer Simpson.“ 

? 

? 

? 
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"Mami, víš kolik pasty je v zubní 

pastě?" 

"Nevím" 

"Já to vím. Od gauče aţ k televizi." 

 

Kdo pořád říká „hustý“ ? 

Šnek, co plave v medu. 

 

Pepíček volá radostně na tatínka: 

„Tati, já uţ umím psát!“  

„A co jsi napsal?“ 

„To nevím, ještě neumím číst!“ 

„Kdyţ jsem kupoval tohohle psa, řekli mi, ţe 

poslouchá na slovo. Ale neřekli, na které …“ 

Policista staví řidiče a říká 

mu: „Pane řidiči, uţ 

posedmé vás stavím a říkám 

vám, ţe ztrácíte náklad.“  

„A já vám uţ posedmé říkám, 

ţe je námraza a já sypu 

silnici.“ 
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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. 

Redakce: Vítek Zlámal Bára Krnáčová 

 Terka Vostradovská Věrka Roučková 

 Aneta Petrůjová Kája Ševčíková 

 Naty Rosická Lukáš Vašíček 

   

Použité obrázky jsou získané z následujících zdrojů: 
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