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Naši nejmilejší čtenáři! 

Vracíme se k Vám po velice dlouhé době, která letos nebyla způsobena jen 

prázdninami. Zájem o členství v redakci není vůbec veliký, a tak jsem velice šťastná, ţe ač se 

zpoţděním, přeci jen vydáváme první číslo. Vzhledem k tomu, ţe děvčat, která na časopise 

pracují, je pramálo, navíc s psaním článků a textů teprve začínají, je aţ neuvěřitelné, co se nám 

podařilo dát dohromady. Jiţ nyní upozorňuji, ţe si nejsme jisté, zda budeme zvládat vydávat 

časopis kaţdý měsíc. Akcí je mnoho a redaktorů málo. Ze S(p)ojky se tedy do odvolání stává 

spíše občasník neţ měsíčník, ale myslím, ţe je více neţ pozitivní, ţe jsme náš časopis vůbec 

zvládly obnovit. 

V tomto čísle Vám přiblíţíme, co se dělo během září a října. Ohlédneme se za prvním 

dnem našich nových ţáčků, které pan učitel Volevecký i paní učitelka Krejčíková prvňáčkům 

perfektně zpestřili. Naši ţáci se také zúčastnili soutěţe, jiţ pořádala SŢDC na průmyslové škole. 

Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem pro nás také začátkem září uspořádalo úţasnou akci – 

branný den, který jsme si i přes nepřízeň počasí celkem uţívali. Pan učitel Říha nám také 

přiblíţí výroční koncert ke 30 letům naší školy, který se konal na děčínském zámku. Pro první 

stupeň byl v říjnu také připraven koncert Olgy Lounové plný písniček a zábavy. Přinášíme Vám 

také informace, které se ţáci dozvěděli na schůzce školního parlamentu. V neposlední řadě se 

ohlédneme za Halloweenem na druhém stupni, který se více neţ vydařil. Můţete také hlasovat 

o nejlepší masku!  

Přestoţe Naty Rosická odešla na EOA, nezanevřela na nás. Můţete se tedy pobavit u 

dalších Pubertálních výlevů moudré sojky. Přinášíme Vám další rozhovor, nyní s paní učitelkou 

Krabcovou a paní učitelkou Kučerovou. Nezapomněli jsme ani na vtipy a na ukázku tvorby 

našich ţáků. 

Za celou redakci Vám přeji příjemné počtení.  

Pavla Dvořáková 
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Stejně jako kaţdý rok jsme i letos přivítali nové prvňáčky. V tomto školním roce se jich na 

naši školu přihlásilo opravdu mnoho. Dětí s kornouty i jejich rodičů se hned ve vestibulu školy 

ujali noví deváťáci a pomáhali jim nalézt jejich novou třídu. Ţáci devátých tříd byli velice ochotní 

a usměvaví a snaţili se zmírnit nervozitu malých školáčků. Po zvonění se jiţ svých nových 

svěřenců ujali třídní učitelé – paní učitelka Krejčíková a pan učitel Volevecký. Naši redaktoři Vám 

přiblíţí, jak první vyučovací hodina v jednotlivých prvních třídách probíhala. 

1.A 

Paní učitelka Krejčíková měla pro své ţáčky připravenou pohádku O kozlíkovi, aby zjistila, 

jestli jsou děti statečné a jestli se nebojí jít do školy. Zjistila, ţe jsou nebojácné, dětem se pohádka 

líbila. Poté mohly děti namalovat obrázky, jaké chtěly. 

 

Ptali jsme se nových ţáků, co se jim z toho všeho nejvíc líbilo. 

Elišce se nejvíc líbila pohádka. 

Dominice se nejvíc líbilo malování. 

- Simča Deabisová, Bára Zlámalová, 5.B 

1.B 

První den prvňáčků byl náročný a pan učitel Volevecký měl obavy, jestli vše dopadne, jak 

si představuje. Pan učitel a paní asistentka mají totiţ ve třídě 27 dětí. Nakonec se ale vše zdařilo a 

líbilo se to rodičům i dětem. Pan učitel sám redakci řekl, ţe by to bez paní asistentky asi 

nezvládnul. 

Pasování 

Pan učitel se převlékl za krále a pasoval děti plastovým mečem na princezny a prince. 

Holky dostávaly princeznovskou korunku a kluci princovskou korunu. Pasování proběhlo bez 

jakýchkoli problémů. Děti dostaly balíčky s modelínou a jinými výtvarnými potřebami. 

- Anežka Švecová, Nicol Veličková, 6.B 
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Dne 22. 9. se uskutečnil výlet za vědomostmi na děčínskou průmyslovou školu. Vše se 

konalo od osmé hodiny ranní do dvanácté polední.  

Soutěţit jeli hlavně ţáci osmých a devátých tříd. Byly tam testy vědomostní, z oboru 

ţelezniční dopravy, otázky týkající se práce výpravčích, ale i testy chemické a tělesné. Na 

průmyslové škole se sešla většina základních škol z Děčína, například Vojanova nebo Březová.  

Po stanovištích se chodilo po skupinách. Do dvanácté hodiny polední museli všichni obejít 

všechna stanoviště, ale pauzu si mohli udělat kdykoli. Za vítězství se nezískávaly pouze medaile, 

ale i elektronika, například I-pod. Ve dvanáct byl rozchod. 

 

- Káťa Bourová, 8.B 
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V pátek 23. 9. pro naši školu uspořádalo Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem na našem 

hřišti Branný den. Akce se konala pro ţáky třetích aţ devátých tříd.  

Ţáci se na několika stanovištích dozvěděli, co mají dělat při evakuaci, se záchranářem se 

dozvěděli, co mají dělat při poskytování první pomoci například při spáleninách, topení a 

rozdýchávání. Seznámili jsme se také s fungováním Armády České republiky. Lektoři nám 

vysvětlili, co bychom museli podstoupit, kdybychom se chtěli stát vojáky. U stanoviště s historií 

jsme se dozvěděli mnoho z dějin Armády České republiky, například i kolik jsme měli v různých 

obdobích bojových vozidel. Na dalším stanovišti nás poučili o tom, jaké máme vzdušné a 

pozemní síly, a hlavně o tom, co má voják u sebe za zbraně. Odůvodnili jsme si význam helem a 

obranných vest. Na stanovišti zaměřeném na chemii jsme se bavili o chemických zbraních a o 

obranných oblecích a maskách. Dozvěděli jsme se také to, ţe jsou v Ústí nad Labem tajné 

chodby. které se dříve pouţily a teď jsou opraveny. U posledního stanoviště jsme si zastříleli do 

lahví z airsoftových zbraní. 

Akce se ţákům i přes nepřízeň počasí líbila. Nakonec přeci jen alespoň na chvíli vysvitlo 

sluníčko, a tak nám všem zase o něco víc zvedlo náladu a poslední ze stanovišť jsme si uţívali 

ještě více.  

 

- Káťa Bourová, 8.B 
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Ve středu 5. října oţil děčínský zámek neobyčejným hudebním svátkem. V rámci oslav 

30. výročí otevření ZŠ a MŠ v Děčíně – Bynově se za aktivní spolupráce několika subjektů 

představila hudební tělesa, ve kterých působí děti a mládeţ. Poctou organizátorům i přítomné 

veřejnosti byla přítomnost australských hostů, kteří přijali pozvání bynovské školy a předvedli své 

muzikantské dovednosti. 

Naplněný Knihovní sál děčínského zámku za přítomnosti vzácných hostů (1. náměstkyně 

primátorky města Mgr. Hana Cermonová, prorektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. 

L. doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. s chotí, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky Mgr. Bc. Radim F. Holeček a ředitel ZŠ a MŠ v Bynově – Děčíně PaedDr. Ing. 

Michal Slavík, PhD.) ocenil nejen vystoupení Australanů, ale i vystupujících sborových těles z 

Děčína a Chlumce u Ústí nad Labem. 

Chlumecký pěvecký sbor (sbormistr Mgr. Josef Říha, pedagog bynovské ZŠ) vystoupil jako 

první se svým tradičním, vyspělým  a pestrým repertoárem. Tento sbor s úspěchem vystupoval jiţ 

v mnoha evropských zemích i za oceánem a poprvé se tak představil děčínské veřejnosti. Není 

bez zajímavosti, ţe právě toto těleso jiţ mnoho let zprostředkovává návštěvy zahraničních 

hudebních těles (zejména z USA a Austrálie) v Ústeckém kraji. Příslib sbormistra ohledně další 

spolupráce s děčínskými subjekty dávají tak městu Děčín mimořádnou příleţitost přivítat a 

vyslechnout nejen v reprezentativních zámeckých prostorách kvalitní zahraniční pěvecké sbory. 

Výborní pedagogové – sbormistři - pěveckých sborů Gymnázia Děčín a ZUŠ Děčín 

Pomněnky spojili své dovednosti a Děčín můţe být právem hrdý na interpretační úroveň nově 

vzniklého výběrového tělesa pod názvem Chorus Albis. Ten svým vystoupením potvrdil vynikající 

úspěchy ze zářijové účasti na mezinárodním festivalu pěveckých sborů v katalánském Lloret de 

Mar (International Pau Casals Choir Competition & Festival “Canco Mediterrania”), kde získal 3 

stříbrná a jedno zlaté pásmo. Pod vedením sbormistrů Mgr. Lenky Holubcové, Mgr. Markéty 

Bednářové a Mgr. Ivy Hančové mladí interpreté zazpívali bezchybně, s chutí a patřičným elánem. 

Předvedený náročný repertoár s citlivým a výborným klavírním doprovodem (Mgr. Iva Šulcová a 

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.) doprovodili přítomní posluchači dlouhotrvajícím potleskem. 

Výběr 88 ţáků a studentů ze západní části australského Nového Jiţního Walesu vystupoval 

v druhé polovině koncertu. Interpreti a instrumentalisté byli na evropské turné vybráni na základě  
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výběrových řízení, kdy byli na dalekou cestu vybráni ti, kteří dosahovali patřičné úrovně. Mládeţ 

byla vybrána ze státních škol a výrazně napomohl k uskutečnění koncertů umělecký grant státu 

Nový Jiţní Wales. Evropské turné Australanů bylo spojeno nejen s vystupováním, ale i studijními 

workshopy ve Vídni, Salcburku, Budapešti a Praze. Obě australská tělesa – jak sbor, tak zejména 

orchestr – byla odměněna velkým potleskem, posluchači z řad rodičů, přítomných pěveckých 

sborů i veřejnosti ocenili zejména zaujetí, s kterým mladí Australané vystupovali. 

Hudební svátek věnovaný výročí otevření ZŠ a MŠ v Bynově – Děčíně se opravdu povedl.  

Poděkování patří nejen vystupujícím, ale i těm, kteří se na uskutečnění mimořádného koncertu 

podíleli: Statutárnímu městu Děčín, Zámku Děčín, ZŠ a MŠ v Bynově – Děčíně , vedení 

Chlumeckého pěveckého sboru a v neposlední řadě Ústeckému kraji, který ze svého fondu celý 

projekt finančně podpořil. 

 

- Mgr. Josef Říha 
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Dne 12. října se u nás konal koncert zpěvačky Olgy Lounové. Byl určen pro ţáky 1. 

stupně. všem moc líbil , hlavně ale dívkám. Kdo chtěl, tak si se zpěvačkou mohl zazpívat a i 

zatancovat. Olga Lounová prozradila i něco o sobě – nejenţe zpívá, ale hraje i v různých filmech 

a jezdí i závodními auty . 

Všichni chtějí, aby přijela znova, protoţe byla úţasná. 

Ptali jsme se dětí, co se jim líbilo nejvíc: 

 Báře Černé se nejvíc líbilo, ţe mohla zpívat s Olgou.  

 Janě Tomáškové se nejvíc líbila písnička Láska v housce. 

Po koncertu proběhla také autogramiáda. 

 

- Kroužková Nela, Kroužková Terka, 5.B 
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Obnovuje se školní parlament, kde se ţáci z různých tříd snaţí vymýšlet různé věci, jak 

zvelebit školu nebo se snaţí vymýšlet různé školní akce.  

Tento měsíc, tedy v říjnu, ţáky napadlo, ţe by ve škole mohly být místo šaten skříňky a 

mohlo by být také hřiště. Se hřištěm počítá a se skříňkami také, ale musí se počkat, aţ budou 

peníze. Také byl navrţen automat, ale ve školách se automaty zakázaly, a tak ţáky napadl zdravý 

automat, jenţe jídlo v něm asi moc dětí jíst nebude. Ţáky také napadl automat na různé školní 

potřeby, jenţe by to bylo moc drahé a moc dětí by si to nekupovalo. Byly navrţené ještě různé 

jiné nápady, ale skříňky, automaty a hříště byly nejhlavnější. Celkově je úţasné to, ţe se ţáci 

můţou podělit o své nápady s ostatními a některé se můţou i realizovat. 

 

- Anežka Švecová, Nicol Veličková, 6.B 

 

 

 

 

V pondělí 1. listopadu 2016 se ve škole konal Halloween. Uspořádala ho 9.A pro celou 

školu, především ale pro druhý stupeň. Skoro všichni přišli v maskách, jeden ţák dokonce i s dýní 

na hlavě. Všichni měli krásné  převleky, i malé děti se bály převlečených ţáků z druhého stupně. 

Přinášíme vám fotografie tříd druhého stupně, následně i nejhezčí jednotlivé masky. 

Vyhodnoťte podle vás nejhezčí masku! Své hlasy posílejte na e-mail 

dvorakovazsbynov@gmail.com a rozhodněte, kdo se nejlépe či nejoriginálněji převlékl. 

 

- Verča Libáňská, Lucka Nováková, 6.B 
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Hlasujte o nejlepší, nejhezčí, nejoriginálnější či nejvtipnější masku. Podle čeho se budete 

rozhodovat, necháme na vás.  

Své hlasy posílejte na e-mail dvorakovazsbynov@gmail.com 

 Denča Zachová, 9.B Kuba Kratochvíl, 6.A

 

 Janča Boušková, 7.A Jára Veselý, 8.A 
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 Káťa Bourová, 8.B Matyáš Struţinský, 9.A 

 Míša Kratochvílová, 8.B Naty Bártová, 9.B 

Nicol Veličková, 6.B 
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 Nikol Galušková, 9.A Sára Štípková, 7.B 

 Saša Weisová, 9.A Terka Wiedermannová, 8.B 

 Verča Zuzka 

 Šifaldová, 8.A Mášová, 9.A 
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Brzká rána chladná jsou, 

zem pokrytá je ranní rosou. 

Však slunce polední 

nás zahřeje i uklidní. 

 

Listy na stromech barvu mají, 

však ta barva čarovná je. 

Příroda krásná je, aţ dech se tají, 

to podzim se nám ukazuje. 

 

- Adéla Novotná, 6.B 

 

 

Patrik Rejman Sára Dulimová 

Jirka, 8.C: Colgate 

Mirek, 8.C: Curaprox 
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Míša Ungerová 

Anička Dragounová 

Kuba Kratochvíl 

pí uč. Prajzentová: Signal 
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Zdravím všechny čtenáře, kteří náhodou zabrousili aţ k mému historicky prvnímu článku v 

tomto časopisu po odchodu na střední školu! Doufám, ţe to pro vás bude výjimečný záţitek, 

protoţe dnes se budu snaţit vám co nejpodrobněji vylíčit své první pocity a dojmy z nové školy. 

Pojďme na to, uvařte si čaj, pohodlně se usaďte a vţijte se do mé situace. 

 Bylo asi šest hodin a dvacet minut ráno, kdyţ se po celém bytě rozezněl ten 

oblíbený zvuk budíku, poprvé po dvou měsících. Otvírám oči a moje ruka automaticky sahá po 

mobilním telefonu, protoţe tak uţ to přeci chodí, v případě mé generace. Mţourám do 

obrazovky a chystám se otevřít a prozkoumat facebook, kdyţ v tom mě zarazí datum 1. 9. v 

levém rohu. Má slepená kukadla se rychle probírají a vyskakuji z postele. Čeká mě první den na 

střední škole, coţ si ţádá mimořádnou přípravu. A tak se chopím zaprášeného batohu, jenţ dva 

měsíce vesele odpočíval pod stolem, vytahuji z něj zapomenutou svačinu ze základky a házím do 

něj cár papíru a propisku v posledním taţení, která se zrovna válela po stole.  

 Prohrabuji si vlasy, aby zaujaly alespoň nějaký přibliţný tvar, rozespale šmátrám po 

zubním kartáčku a pastě, kdyţ mi na mozek přichází další problém. Co si mám první den vzít na 

sebe? Při přemýšlení můj zrak omylem přistane na zrcadle a to, co v něm je mě v rychlosti zbaví 

nerozhodnosti. „Tak tohle uţ nezachráníš, frajere," říkám si a tahám ze skříně první čisté kalhoty a 

nejdraţší košili, aby se neřeklo a první dojem byl co nejlepší.  

 Po bravurním vybroušení ze všech trablí a jednom návratu domů pro klíče se 

konečně vydávám na cestu na autobusovou zastávku. Dobrodruţství začíná. První plus celého 

dne se konečně objevilo. Myslím tím sebe, objevujícího se na zastávce včas. V autobuse si uţ 

vesele vysedávala polovina mé třídy ze základky a všichni čekali jen na to, jak přijdu s kaţdou 

ponoţkou jinou, kozíma nohama a tričkem naruby. Moc vás tímto zdravím, přátelé moji 

nejdraţší.  

 Navzdory konverzacím v autobuse o tom, jaká bude střední škola brnkačka, se 

vynervovaně valím co nejpřibliţnějším směrem k obchodce. K mému překvapení rychle nacházím 

svou učebnu a moje ego se pomalu oklepává. Vkráčím do dveří a snaţím se udrţet si 

nejfrajerštější výraz, jaký jen jde. Coţ se ovšem nedaří, protoţe hned jak vidím známé tváře, 

zaplouvám do lavice co nejblíţe a uţ ze mě padají trapné, rádoby vtipné naráţky. 
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Vrznou dveře a vchází naše nová třídní učitelka. Vybavuji si všechny své modlitby ve stylu 

„Boţe, jestli mi tam pošleš nějakou semetriku, asi uţ nebudem kámoši." Napětí vrcholí, ale ve 

dveřích se objevuje příjemná, mladá dáma. A to nepíšu jen proto, ţe bych se bál, ţe to teď čte.  

 Přiznávám, ţe celou hodinu jsem tak trochu prospal. Snaţil jsem se vydýchat 

všechno to napětí a stres, protoţe, konec konců, zmáknul jsem to jako husťák. Kaţdopádně po 

mém návratu domů se můj psychycký stav docela propadl. A to i navzdory mnoţství čokolády v 

mém břiše. Budu totiţ muset začít číst, učit se a taky zorientovat ve zkratkách na rozvrhu, protoţe 

Čj, M, Aj a tím končím. Ani prvouku jsem na rozvrhu zatím nenašel, tak kdyby někdo věděl, 

napište mi na facebook. Asi to prostě nebude aţ taková sranda, jak Máňa v buse povídala. 

 

- Naty Rosická 
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Paní učitelka Lucie Krabcová je u nás na škole nová, proto jsme se rozhodli ji vyzpovídat.  

Paní učitelce se na naší škole líbí, pan ředitel a pan zástupce jsou na ni moc hodní. 

Kolegové jsou na ni také moc milí. 

Chutnají jí obědy a prý si je bere i domů. 

Paní učitelka dostala i dobrou třídu, děti jsou hodné i chytré, a kdyţ zlobí, tak si je srovná. 

A má je ráda. 

Ptali jsme se i ţáků paní učitelky Krabcové, jestli jsou rádi, ţe ji mají, a říkali, ţe je to 

nejlepší paní učitelka, kterou mohli dostat, a ţe je hodná. 

- Bára Zlámalová, Kroužková Nela, Kroužková Terka, 5.B 

R: Jste tu nová? 

pí uč. Kučerová: Ne nejsem, přišla jsem po mateřské dovolené. 

R: Jak se vám ve škole líbí? 

pí uč. Kučerová: Ve škole se mi moc líbí a jsem tu ráda. 

R: Jaké předměty učíte? 

pí uč. Kučerová: Tak to jistě všichni víte, učím fyziku, matiku a informatiku. 

R: Jakého učitele tu máte nejradši? 

pí uč. Kučerová: To nemohu říct, protoţe je tu skvělí kolektiv a mám tu ráda všechny. 

R: Jaká byla mateřská dovolená? 

pí uč. Kučerová: Mateřská dovolená byla fajn, ale uţ jsem se těšila do školy. 

R: Jaký předmět učíte nejraději? 

pí uč. Kučerová: Nejradši mám fyziku a tu také nejvíce učím. 

R: Kde všude učíte fyziku? 

pí uč. Kučerová: Fyziku učím ve všech třídách druhého stupně. 

R: Jak se vám líbí naše mimoškolní aktivity?  

pí uč. Kučerová: Velice se mi líbí, ţe něco ţáci dělají a ţe se na něčem podílí, takţe se mi 

mimoškolní aktivity líbí hodně. 

- Anežka Švecová, Nicol Veličková, 6.B 
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Zpocený řidič dotlačí trabant na čerpací 

stanici a chce dva litry benzínu. 

Pracovník se zeptá: „Na nastartování?“ 

„Ne, na podpálení!!!“ 

Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají se na 

film. Brunetka povídá: „Hele, vsadíme se, jo? Já 

sázím, ţe ten chlap skočí.“ 

Blondýnka: „Tak já sázím, ţe neskočí.“ 

Daly sto korun na stůl. Chlap skočil. Jenţe brunetka 

řekne: „Hele, já ten film uţ viděla a věděla jsem, ţe 

skočí.“ 

Blondýnka na to: „No, já ten film taky viděla, ale 

myslela jsem, ţe podruhý uţ neskočí.“ 

Probudila se lvice a kouká – lvíče se honí 

trávou za vyděšeným lovcem. „Dítě,“ 

zívla káravě lvice, „kolikrát ti mám říkat, 

ţe s jídlem se nehraje?!“ Potkali se dva šneci a jeden říká: 

„Kde ses tak rozmlátil?“ 

A on na to: „Víš... já  jsem si to 

mastil z kopce a potom turbem 

po rovince do lesa... a najednou 

přede mnou vyrostla houba!“ 

Co udělá terorista, kdyţ mu 

řeknete vtip? 

Vybuchne smíchy. 
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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 podzim! 

Redakce: Aneţka Švecová Nela Krouţková 

 Nicol Veličková Terka Krouţková 

 Veronika Libáňská Simča Deabisová 

 Lucie Nováková Bára Zlámalová 

 Káťa Bourová 
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