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Vítejte u našeho březnového, jiţ 12. čísla! Ani tentokrát se nudit nebudete…Teda
doufám. Máme pro Vás další novinky z naší školy.
Jak jistě víte, na naší škole je dobře fungující divadelní krouţek, o němţ se dozvíte víc.
Zjistíte, jak probíhají zkoušky a ta dále, ale nebudu prozrazovat, více se dozvíte v článku od
Anety Kudrnové. Také jsme zjišťovali, které mňamky ze školní jídelny Vám chutnají nejvíc, jak
se říká „Sto lidí, sto chutí“. Tak jako minulý rok, tak i tenhle se ţáci osmé třídy rozhodli, ţe
mladším dětem poví něco o projektu Čtení pomáhá. Kdyţ uţ se bavíme o projektech, naše
škola se zapojila do Talk Talk, který pomůţe ţákům rozvinout jejich anglickou slovní zásobu a
také jim to pomůţe v mnoha jiných ohledech.
Naše moudrá sojka se tentokrát pustila do Velikonoc, tak se podívejte, jak si zanadávala
tentokrát. Ţáci z 5.B tvořili velikonoční výzdobu a poslali nám fotografie svých výtvorů. Také si
budete moci přečíst povídku Truhla od Aneţky z 5.B. Ţáci ze 6.B se pokusili zamyslet nad tím,
jak by se choval člověk, který by vyrůstal zcela mimo lidskou společnost.
Máme pro Vás připravenou speciální anketu, na kterou jste nám odpovídali velmi
rozmanitě! Otázka, kterou jsme Vám pokládali, zněla: Co byste dělali, kdybyste vyhráli
10 000 000 ,-? Udělali jsme také rozhovor s paní učitelkou Beranovou, myslím, ţe se o ní
dozvíte dost zajímavé věci, o kterých jste asi ani moţná nevěděli.
Za celou redakci Vám přeji příjemné počtení.

Bára Krnáčová, 9. B

Z N A Š Í ŠKO L Y

březen 2016

Na den 3. 3. si třída 8.A připravila přednášku pro 3.A o webové stránce a projektu Čtení
pomáhá. Ţáci byli rozděleni na skupinky, kaţdá měla na starosti jiné téma.
Někteří mluvili o tom, jak se zaregistrovat, někteří přestavovali kníţky a jiní zase ukazovali,
jak plnit testy, přičemţ jsme si s ţáky vyplnili test na kníţku Povídání o pejskovi a kočičce.
Poslední téma se týkalo soutěţí na stránce a bylo provedeno, jako krátká prezentace. Po
skončení prezentace jsme rozdali ţákům tajenky, které s menší pomocí vyplnili. A jako bonus si
ţáci zkusili poznávat různé postavy z pohádek.
Třída byla velmi nadšená a jako důkaz nám na druhý den donesla dvě balení
čokoládových jazýčků!

-Vít Zlámal, 8. A
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Dne 15. března se do naší školy přijela podívat pejskařka Soňa Bártlová z Cínovce. Akce se
zúčastnily druţiny a tím přispěly na dobrou věc. Peníze, které byly vybrány, budou vyuţity na
krmení a zvěrolékaře pro pejsky. Soňa přijela se dvěma ve věku 5 let (husky) a 11 let (kříţenec
husky). Děti byly seznámeny s oblečením a vybavením mašéra, bylo jim ukázáno i to, jak se
takový psím zapřahává a jak vypadá v postroji, kolik toho sní a samozřejmě nemohly chybět fotky,
které ukazovaly, jak si ţije hojná skupina v Cínovci. Druţiny si tuto akci velmi uţily.

Něco o Soně: Soňa vţdy touţila po čtyřnohém kamarádovi, který by jí byl vţdy na blízku,
avšak nechtěla jen tak obyčejného. Její sen byl pořídit si psíka z útulku. To se jí splnilo, ovšem u
jednoho neskončila. Její láska k pejskům se rozrostla aţ do nespočetné rodiny, nyní Soňa vlastní
12 kamarádů. Kaţdý z nich pochází útulku, který se nachází v České republice.
Více informací získáte na webu http://psibanda-cinovec.webnode.cz/ nebo
http://www.psibanda.cz/cz/

- Tereza Vostradovská, 9.B
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Naši paní učitelku Jílkovou zkontaktovala společnost TalkTalk z Plzně. Dostala od nich
nabídku na týdenní kurz o třech hodinách angličtiny denně s rodilými mluvčími. Jakoţto milovnici
anglického jazyka ji to samozřejmě velice nadchlo a s nabídkou rychle seznámila ţáky devátých
tříd. Ale aby se kurz uskutečnil, je potřeba dát dohromady dvě skupiny studentů naší školy
minimálně o třiceti ţácích. Zájem dotázaných bohuţel nebyl tak velký, proto se obrátila
k osmákům a později i k sedmákům. Jeden tým by tvořili deváťáci, druhý zase kombinace jejich o
rok či dva mladších následovníků. První skupina má výuku 1. 2. a 3. vyučovací hodinu kaţdý den,
druhá skupina naváţe a učí se 4., 5. a 6. vyučovací hodinu.

Vzhledem k tomu, ţe by se to celé odehrávalo v dopoledních nebo odpoledních
hodinách, zapojení nadšenci do angličtiny se vyhnou klasické výuce prakticky po celý týden.
Samotná lekce by byla plná her, scének, dialogů a různých dalších aktivit. Jedná se tedy o
skutečně moderní formu vyučování. Vše se bude konat v prostorách naší školy, tak se pro ţáky
vytvoří příjemné, známé prostředí. Cílem celého kurzu je zdokonalit jazykové znalosti studenta,
rozvinout slovní zásobu, zlepšit gramatiku, výslovnost a odbourat prvotní strach z mluvené i psané
angličtiny. V propagačním letáku společnost slibuje: „Sami ţáci se budou moci přesvědčit, jak je
během týdne opustí ostych při komunikaci v angličtině a jak velký pokrok udělají.“ V tom jim
pomůţe právě kvalifikovaný učitel, rodilý mluvčí z USA, Kanady nebo Velké Británie.
Po absolvování kurzu dostane kaţdý zúčastněný certifikát.
-Aneta Kudrnová, 9. B

Z N A Š Í ŠKO L Y

březen 2016

Uţ od září minulého roku se schází kaţdé pondělí po odpoledním vyučování v 15:15
hodin herecký krouţek, a to pod vedením paní učitelky Jílkové a paní učitelky Dvořákové, které
dohlíţí na klidný průběh hodiny. Jako tým dávají všichni dohromady několik scénářů i nápadů na
zajímavá a vtipná herecká představení. Jedno z nich jste uţ dokonce mohli vidět na zahájení
školních vánočních trhů. Samozřejmě bylo pojato ve svátečním duchu, pravdou také je, ţe od
diváků sklidilo velký potlesk. Divadelníci momentálně zkouší pár dalších skvělých scének, jeţ se
objeví na projektu Evropské obchodní akademie Studenti sobě a moţná také na slavnostech
1. máje v Jílovském zámku. Jestliţe vás zajímá umění našich bynovských herců, rozhodně se
přijďte podívat na tyto akce, nebo se k nim připojte, dokud je ještě čas a místo.

-Aneta Kudrnová, 9. B
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V březnu jsme se jak studentů, tak i několika učitelů ptali na názor ohledně naší školní
jídelny. Ţáci druhého stupně tedy prosadili, ţe jim nejvíce chutná bramborový knedlík, špenát,
uzená krkovice. Ovšem za nejméně chutné jídlo zvolili čočku na kyselo, vejce, párek. A
poznámky na školní jídelnu měli ţáci takovéto:






„Dávají malé porce.“
„Často čaje.“
„Jídlo bývá často uţ studené.“
„Málo masa.“
„Jsou hodně často brambory.“

Někteří ovšem s těmito poznámkami nesouhlasí a říkají, ţe je porcí akorát, a také, ţe vaří
dobře.

To je tedy to co ţákům vadí a co si ţáci naopak přejí?

Děti si také přejí, aby v jídelně vařili i takováto jídla: hamburger; párek v rohlíku; hranolky;
pizza; palačinky se šlehačkou, jahodami a čokoládou; kuřecí steak s hranolky; více sladkého jídla
(rýţový nákyp) a také častěji bačovy taštičky. Také by si přáli, aby naše paní kuchařky přidávaly
veškerá jídla stejně bez rozdílů, včetně masa.

Zpověď Natálie Rosické: „Myslím si, ţe by to mohlo být horší, protoţe bačovy taštičky to
jistí. Mohly by omezit jídla typu fazole, játra a čočka na kyselo. A mohly by se více zaměřit na
řízky, špagety a lasagne. Kuchařky jsou vţdy v dobré náladě. Kdyby byla krupicová kaše a řekl/a
bys bez kaše, tak vám jí nedají, protoţe jsou ochotné a vyjdou vám vţdycky vstříc.“

Také

máme

i

komentář

od

Jindry

Knyho:

„Vařej

dobrý

špagety.'“

Ovšem já za sebe si myslím, ţe vaří dobře a ţe není lehké vařit pro celou školu, takţe je to
i omlouvá.
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Tak to by k ţákům stačilo. Chutná i učitelům? Co myslíte? Získala jsem pár názorů.

P. uč. Dvořák: „Velice dobré, mně chutná všechno. Asi aţ na sladké jídlo.“

P. uč. Hulín: „Mně tam chutná, zaţil jsem i horší. Nejvíce mi asi chutná rajská nebo
svíčková omáčka s knedlíkem.“

P. uč. Dvořáková : „Tady je to dobrý, já si vůbec nestěţuji. A kdyţ mi nechutná, tak je to
proto, ţe to jídlo prostě nejím. A to je můj problém.“

Anonymní učitel : „Nedostatek klasických jídel. Převaţují spíše novinky. Asi se chystáme
být vegetariány.“

Co na to paní kuchařky? Jak je to doopravdy? Proč vaří jídla, která vám nechutnají, i kdyţ
to vědí?
To všechno se dočtete v dalším čísle. Ode mě je to vše.

- Nikola Bajcsiová, 9.B
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Naše paní učitelka Dvořáková byla o jarních prázdninách navštívit Francii. Rozhovor s pí uč.
Dvořákovou pořídila Nikola Bajcsiová.

- Jaké tam mají bagety?
- „Fakt luxusní a ještě lepší mají croissanty.“
- Byli tam hezcí Francouzi?
-„Francouzi jsou hrozní elegáni a gentlemani, ale jsou krapet zţenštilejší.“
- Kde jste přesně byla?
-„Projeli jsme sever Francie, hlavně Normandii.“
- Plánujete ještě někdy navštívit Francii?
-„To rozhodně, minimálně ještě jednou.“
- A plánujete při další návštěvě být stále Dvořáková?
-„Jelikoţ tam plánuji jet v létě, tak změnu jména asi nestihnu.“
-Nějaký dobrodruţný záţitek?
-„Párkrát jsme špatně odbočili, ale hlavně tam byl vichr. Nemohli jsme ani stát a jít.“
- Kolik jste uviděla uprchlických ţen, dětí nebo muţů? Popřípadě lidí na vlaku?
- „Ţádné, a to jsme byli v Calais.“
- Jaký jste si odvezla suvenýr?
- „Obrovskou modřinu a dvě mušle.“
- Co se stalo?
- „Sjela jsem schody na Mont St-Michel po zadku.“
- Měli jste řízky z domova na cestu?
- „Ne, řízky jsme neměli, ale vezli jsme si zásobu sušenek, oplatek a oříšků.“
- Děkujeme.

TV O R B A N A Š IC H ŢÁ KŮ
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Lucy ani já jsme neměly tušení, co by v té truhle mohlo být, přesto Lucy měla odvahu tu
truhlu otevřít. Nechtěla jsem, aby ji otevírala, ale na druhou stranu jsem ani nemohla nic říct,
jelikoţ Lucy je o 3 roky starší neţ já. Jedna moje strana mozku mi říkala, ţe je asi fajn zjistit, co
v té truhle je, a ta druhá strana mi říkala, ţe v ní můţe být něco, čeho bychom mohly velice
litovat.
Lucy pomalu otevřela truhlu a pustila ji na zem. Nestačila jsem ani mrknout a Lucy byla
pryč, prostě zmizela a já neměla nejmenší tušení, kde by mohla být.
Vzala jsem truhlu a stejně jako Lucy jsem ji pomalounku otevřela. Koukla jsem dovnitř, ale
nestalo se nic divného. No, nic divného aţ na to, ţe jsem byla úplně v jiné místnosti. Koukla jsem
se na kalendář, který byl na divném stole, na kterém leţel i nějaký divný svítící, na kabelu
napojený přístroj. Nemohl jsem uvěřit vlastním očím, na kalendáři je 28. 1. 2516. V tu ránu jsem
uslyšela jemný známý hlásek. Uklidnila jsem se, kdyţ jsem před sebou viděla Lucy. Na sobě jsme
měly opravdu divné oblečení. Chvíli jsme se na sebe dívaly a po chvilce jsme rychle zaječely.
Uvědomily jsme si, ţe nás ta truhla přenesla do budoucnosti. Naštěstí jsem truhlu drţela v ruce.
Nevěděla jsem, jestli nás ta truhla přenese zpátky do naší doby, ale tady jsme být
nemohly. Rychle jsem otevřela truhlu a hodila jsem ji Lucy.
Byla jsem zase neklidná, kdyţ jsem zjistila, ţe jsme se přenesly do Švédského království a
ne domů. Švédko bylo plné vybitých vesnic od Vikingů. Lucy se na mě podívala a rozbrečela se.
A po tom, co mi řekla, jsem se rozbrečela taky. Nechala tu truhlu v budoucnosti.
Pochopila jsem, co ta truhla dělá, přenáší nás do míst, do kterých bychom se nikdy
nechtěly vydat. Teď nemáme ani domov, ani střechu nad hlavou. Co budeme dělat?

- Aneţka, 5.B
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V 5.B se podobně jako v jiných třídách ţáci před Velikonocemi připravovali na tyto jarní
svátky. Pod vedením pana učitele Voleveckého vytvořili v hodinách krásnou výzdobu, kterou si
následně mohli odnést domů a ozdobit si tak svůj pokojíček. Vajíčka jsou velice povedená, proto
se je rozhodli nafotit a pochlubit se našim čtenářům svými šikovnými ručičkami.

TV O R B A N A Š IC H ŢÁ KŮ
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Jak by vypadal člověk, který by ţil celý ţivot mimo společnost a najednou by se dostal
mezi moderní lidi? Nad tím se s paní učitelkou Dvořákovou zamýšlela část ţáků 6.B v rámci
hodiny VKO.

Ţila jsem v pralese mezi zvířaty. V pralese jsem strávila 15 let. Vychovávaly mě opice
v korunách stromů. Po patnácti letech mne našli lidé a vzali do města. Lidí jsem se stranila, lezla
jsem do vysokých míst, abych se s nimi nemusela stýkat. Oblíbila jsem si jednu paní, která mě
naučila ţít a jak být člověkem. Naučila mě oblékat se, na vůni jsem si postupně zvykala. Vysvětlila
mi, k čemu je příbor, naučila mě hygienu, chodit na záchod, mluvit a spoustu dalších věcí.
Dostala jsem od ní jméno Jana. Poznala jsem spoustu dalších lidí, a hlavně moji lásku Tomáše.
Ten mě učil kreativitě. Teď mi je 27 let, ţivím se hudbou a tancem. Mám dvě dcery a ţiju si
krásný ţivot. 
Jana, Věrka, Anet, Káťa

Příběh začíná v dţungli, kde vyrůstá malý chlapec Adam. Adam se dostal do pralesa po
vodě v košíku s prádlem. Vychovávala o opička Huhu se svými mláďaty. Adam si myslel, ţe je
opice. Kdyţ mu bylo 7 let, tak ho máma opice vyslala na banány, ale kdyţ dorazil k banánovým
stromům, uviděl podivné zvíře, jak s ostrou věcičkou odřezává trsy banánů. Adam se pokusil
banány zvířeti ukrást, ale v tom se nastartoval podivný kámen a odvezl Adama s banány do
města.
Kdyţ podivný kámen dorazil do města před obchod, tak Adam vystoupil ven z kamene,
ale neviděl dţunkgli. Adama si všichni začínali dobírat za to, jak vypadá a jak se chová, ale v tom
ho uviděla holčička, které se nelíbilo, jak se tomu člověku smějí. Dívka z Adama udělala za
několik týdnů slušného a dobře vypadajícího člověka, a kdyţ se vrátil do dţungle, staral se o své
bratry a svou matku.
- Petr, Max
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Čaj všem! Jako první věc by se jistě hodilo říci, ţe se vlastně vůbec nejmenuji Natálie, ale
jelikoţ mě pod tímto jménem zná snad kaţdý, kromě mé terapeutky, nebudeme nic prozrazovat.
Začal březen a to znamená, ţe se nebezpečně blíţí mé milované Velikonoce. (Čtěte tím
nejironičtějším tónem, co vůbec existuje.) Tak si pojďme jako tradičně trošku zanadávat. Má
někdo z vás rád tento svátek? Věřím, ţe chlapcům aţ tak nevadí chodit, násilně poškozovat ţeny
a následně za to fasovat bonbóny, čokoládky a jiné sladkosti. Přiznávám, kdyţ jsem byla malá a
chodila bít slečny několika klacky prapodivně zapletenými do sebe, jeţ měly představovat
pomlázku, cítila jsem se mezi všema těma dobrotama jako byznysman a největší boháč světa.
Ovšem jakmile mi matka oznámila, ţe jsem holka, přestalo mě to tolik bavit a musela jsem
zůstávat doma a odhánět všechny mlsné jazýčky, snaţící se proniknout do mého impéria –
myslím tím byt. I přes své křesťanské hodnoty a respekt ke zvykům tohoto vyznání však
Velikonoce nechápu a nesnáším. Smysl Velikonoc mi jaksi uniká, proč se malují vajíčka? Proč se
peče beránek? Pokud má být beránek symbolem zvěřiny v Betlémě, kde se na svět vyloupl
Jeţíšek, proč se peče? To přece beránky zabíjí!
S vysokým tlakem a ţilkou na čele se s vámi pro toto číslo končím. Doufám, ţe jste si uţili
hezké nesmyslné svátky. Ahojda!

ZÁ B A V A , A N KE TA , R O ZH O V O R
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Paní učitelka Beranová na naší škole učí uţ třetím rokem fyziku, matematiku a
informatiku. Je také třídní učitelkou v 8. B. V našem časopise se její jméno snad ještě neobjevilo,
a tak jsme se rozhodli s ní udělat rozhovor, ve kterém vám ji představíme moţná z trochu jiné
stránky, neţ ji znáte.

R:Kdybyste byla na jeden den prezidentkou, co byste udělala jako první?
-Změnila bych systém školství.
R:Co ráda děláte ve volném čase?
-Poslouchám muziku.
R:Co jste chtěla dělat jako malá?
-Stavitelství, chtěla jsem být architektkou pozemních staveb. 
R:Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
-Kus masa. Ale kuře pro mě není maso, kuře je zelenina.
R:Máte v plánu nechat si udělat nějaké další tetování?
Jo. Bude to asi nějaký matematický vzorec.

?

R:Co povaţujete za svůj největší úspěch?
-Úspěch? Na ten ještě čekám.
R:Čaj nebo káva?
-Ráno určitě kafe. Ale mám hodně ráda bílý čaj.
R:Jakou řečí podle vás přemýšlí hluchý člověk?
-Znakovou 
R:S jakou slavnou osobností byste se setkala nejraději?
-Freddie Mercury
R:Jak podle vás vypadá ideální dovolená?
-Aljaška. Prostě hromady sněhu.
R:Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?

?

-Já jich četla tolik, ţe vůbec nevím. Asi Neviditelný od Havlíčka.
R: Děkujeme, na shledanou.

-Karolína Ševčíková, 9.B

ZÁ B A V A , A N KE TA , R O ZH O V O R

březen 2016

„Mami, víš kolik pasty je v jedné tubě?“

Přijde malý indián k náčelníkovi a ptá se

"Nevím."

ho: "Proč mají indiáni tak ošklivá jména?"

"Já to vím, od gauče aţ k televizi."

"Jak ošklivá?" odpovídá náčelník," tobě se
nelíbí silný medvěd, nebo bystrý sokol?"
"Líbí."
"Tak o co ti vlastně jde, smrdutý skunku?"

„Tatí, chce se mi čůrat!“
"Ale synu, tak velký chlapec jako ty takhle
nemluví! Příště řekni třeba, ţe chceš pískat."
V noci se synek vzbudí, šťouchne do mámy a
říká: "Mami, chci pískat!"
Rozespalá maminka nechápe a odpovídá: "Teď v

Jak se dá pomocí vody získat
světlo?
Umyjeme okno.

noci? Vzbudíš sousedy!"
"Ale já chci strašně moc pískat!"
"No tak dobře. Zapískej mi do ouška, ale jen tak

Chuck Norris nemá otvírák na

potichu."

plechovky, prostě se do
plechovky prokouše.
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Tentokrát jsme se rozhodli ţáků naší školy zeptat, co by dělali, kdyby vyhráli 10 000 000
korun. Samozřejmě by všichni byli štěstím bez sebe, ale přece jen by kaţdý peníze vyuţil trochu
jinak. Podívejte se sami.

Tomáš Staňo, 9. B: „Koupil bych si co nejvíc jídla.“

?

Zdenička Dušková, 7. A: „Koupila

Nikola Galušková, 8. A: „No tak koupila

bych si nový byt, nový auto a

bych si bílou audi A6 :33 velký dum někde u

zbytek uložila na účet.“

moře i s bazénem a jela bych do
Dominikánské republiky, Karibiku a tak…

Markéta Rýzlerová, 7. A: „Asi bych

Procestovala bych celý svět.“

se rozbrečela štěstím a pak to šla

Veronika Kříţová, 9. B: „Odletěla

utratit.“

někam pryč, třeba na Island.“

?

Pí uč. Jílková: „Kdybych se z toho
nezbláznila, tak bych šla normálně
do práce, peníze nechala n a účtu a
jejich použití probrala se svou
finanční poradkyní. Ale dovču u
móře a v Anglii bych si asi dopřála.“

Martina Procházková, 9.B: „Koupila
bych si vilu s velkou zahradou a
bazénem a alespoň tři rotvajlery a
červený Ferrari a…Je toho hrozně
moc.“

Marek Vyhnal, 7. B: „Jel bych do
Míša Tomanová, 8. A: „No, asi
bych dělala, že jsem nic
nevyhrála…a schovala bych to
všechno někam pod zem a pak
přemýšlela, co dál.“

Los Angeles.“

?
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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.

Těšíme se na vás v příštím čísle!
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